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ಆಮ್ಚಾ ಪ್ರಕಾಶನಾಜಾ 1983 ವರ್ಸಾಚಾ ಯೋಜನಾಚೆ ಸಾಂದೆ 

ov ಡರ ಚಿ ಹ ಟ್ 

ಆ ಸಬಾ ಲ ಫಟ T 

`ಶ್ರೀ ಜೆ. ಎಲ್. ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಕುವೈಟ್ 

ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಲುವಿಸ್, ಬೊಳ್ಕುಂಜೆ 

ಶ್ರೀ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಸಿಕ್ಟೇರಾ, ಬಾಹ್ರೇನ್ 

ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ್ ಎಮ್. ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಸಾವ್ಹಿಯಾ 

ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಲಿಯವಕ್ ಸಲ್ನಾನ್ಹಾ, ಕುವೈಟ್ 

Oe ಟೊರಿ ಮೊಂತೇರೊ, ಬಾಹ್ರೇನ್ 

ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ, ಕುವೈಟ್ 

ಶ್ರೀ ಪೀಟರ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಸಾವ್ದಿಯಾ 

ಶ್ರೀ ಬಾವಕ್ಸ್ ಆತ o ಮಲಡ್ -ಬೊಂಬಯ' 

ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಲೋಬೊ, ಕುವೈಟ್ 
ಶ್ರೀ ಚಾರ್ಲಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ದುಬಾಯ್ 

ಶ್ರೀ ಜೇವಕ್ಸ್ ಮೆಡೊನ್ಸು, ಫ್ಯೂಜೆರ್ರಾ 

-- ಶ್ರೀಮತಿ ಲುವಿಜಾ ಡೆ'ಸಾ, ದೆರೆಬೈಲ್ 

: - ಶ್ರೀ ರೊಕ್ಕಿ ನೊರೊನ್ಹಾ ತಾಕೊಡೆ (ಆತಾಂ ದೊಹಾ-ಖಟಾರ್) 

OL ಎಫ್. ಎಚ್. ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಅಬುಧಾಬಿ. 

ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಅಬ್ರೆವ್, ಸಂಪಿಗೆ (ಮೂಡಬಿದ್ರಿ) 

ಶ್ರೀ ಡೆನಿಸ್ ಎಸ್. ಬಾರ್ಜೊಜಾ, ಕುವೈಟ್ 

ಶ್ರೀ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸು, ದುಬಾಯ್ 

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಿ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ, ಸುರತ್ಕಲ್ 





ಮಾಜಾ 2 9 6 2 0 20500 

ಮುರೆಂ ಶೀತಳ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ದರ್ಯಾನ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೆಂವೆಚಾ ಕೃತಕ ಪೆಂಟಾಳೆ೦' ಹಾಂವೆ ಥಪ್ಕಾಲ್ 

BHO Gr. 

ಮೊಜೆ ಮುಕ್ಲೊ ವಿಶಾಲ್ ದಯೊ೯ MILIS ಲಾರಾಂವಿಣ್ 

ಶಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತರೀ ಮೊಜಾ ಮನಾಂತ' ZS ನಾಸ್ಲೆಂ, 

ಭೊಂವ್ತಿಚು ಹವ್ಕೂಕ್ ಮೊಜಿ ಕೂಡ್ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲಿ. ಮೊಜೆ 

ಕೂಡಿ ಭಿತರ್ ಸಣ್ಣಣ್ಣೊ ಭಗ್ಗಾಂಚ್ಕೊ ವೋಡಿ ಮೊಜೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಕಾಷ್ತಾಲಿಂ. 

ಹಾಂವೆ ಘರ್ ಸೊಡುನ್ ಅಜಿಕ್ ಏಕ್" ಮಹಿನೊ ಪ:ಶಾರ' ಜಾಲ್ಲೊ. 

ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಅವಯ್-ಬಾಪುಯ್, ily ಭಯ್ದಿ೨ ಸಂಗಿಂ 

VA Oa, ಮ್ಹಾಕಾ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಘಡಿತಾನ್ ಪಯರ್ಸಿ ` ga! 

ಮೊಜಿ೭! ಮೊಜಾ ಘರ್ಮಿಂ!! 

ಹಾಂವ್ ಚಿಂತೂಂ, €ನಿ ಮತಿಚಾ ಮಾತಾ ಭಿತರ್ ಮೊಜಾ ಘರಾ $0 

ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ ಬಂ ಗುಂತಾಂ ತರೀ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಿಂ ತೆಂ ಚಿಂತಾಪ್" ಟಿ 

"ನಾಕು ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. 

ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೊ ಘರಾಂ ಥಂಯ್ ನಿಷ್ಮುರ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊಂ? 

ಹಿ ನಿಷ್ಮುರಾಯ್ ನಹಿಂ-ಹೊ ಕರಂದಾಯ' ಪಯ್ಸ್ ಕ್ಕೊ 
MB ooo! ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಗುನ್ಗಾಂವ್ನಾರ್ ಕರಾ wes se oo ಕ್ರಿ Ý ಚ 

ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚುಡ್ಲೊಂ. 

ಮೊಜೊ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾವ್ -ಪ್ರದೀಪ್! 



ನ ಘಿ 

«5 ಡಿ 
A t PIRS ರ 

e 

o gag ಕರಂದಾಯೆಚೆಂ ಮೂಳ್!! 

ಕಾಲೇಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೊಜಾಚ್ ಪಯ್ಕಾ o ಹಾಂವೆ: ತಾಕಾ 

| ಶಿಕಯ್ಲೊ. ಬರೆಂ ಕಾವಂ” ಕರ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭಯ್ಯಾ ಚಾ ಫುಡಾರಾಕ್ 

ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಲ ಳ್ಳ F ಆಶೆನ್! ae ದಿಚಾ ಪಿಡೆನ್ 

ಮಾದ್ರೆಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲ್ಯಾ ಮೊಜಾ ಬಾಪಾಯ್ದಾ ಥರಾವಳ್ ವಕ್ತಾಂಚು ಖರ್ಚಾಕ್ 

ಕಾಂಯರ್ ತರೀ ಕಮಾವ್ನ್ ದೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ Bed‘! % 

ಪುಣ್ ಮೊಜಿ ಆಶಾ ತಾಣೆ ತ ಸಾಣ್ಸಿಲ್ಲಿ. ಮೊಜೆ ea ne 

ತಾಣೆ ಕಾತ್ತುನ್ ಸೊಡ್ಡ್ಲೆಲೆ. Sok 

ಈಷ್ಟಾಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ಪಡೊನ್ ತೊ ನಷ್ಟಾಲ್ಲೊ. ಅನಿ ವಾಯಕ್ಸ್- 

ಸವಯಾಂನಿ ದುಷ್ಟಾಲ್ಲೊ. 

aces ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಮಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ತಾಚ್ಕೊ ವಾಯ್ಟ್ 

ಸವಯೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರುಂಕ್ Hood ಕಿತ್ಲೆಂ ಕಮರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲೆಂ ಜಾಯ್? 

ಪ್ರಣ" ನಾ! ಹಾಂವೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲೆಂ wow ತಾಚಾ ಶಿಂತಿದಾಕ್ 

TI, Sows? ನಾ! ಹಾಂವೆ ಆಶೆಲ್ಲಿ ದಿಶಾ ನಿಶೆಲ್ಲಿ!! 

ಕಿತ್ಯಾ ಜಾವೈತ"? 

BAB) ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆಧಾರ್-ಸ್ವಂಭ್ ಕಶಿ ಮೊಜಿಚ್ ಆವಯ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 
ವ್ಹಯ್! ತಿಚಾ ಉತ್ರಾಂ ವತಾ ೯ ಮಾಲಿಸಾಯೆನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಜ್ 

ಎಲಿಸ 2೦೦೫೯ ದೆಂವ್ಲ್ಲೂ. ತಿಣೆ ಘ:ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಮಾಂನಿ ತಾಚಿ 

ಮತ್ ನಶೆನ್ GO O! 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಹೆವ್ಮಿಂ ಪ್ರದೀಪಾಚಿ ಕರಂದಾಯಂ' ಇತ್ಲಿ 

ಇಡ್ಲಿ ಕೀ ಮೊಜಾ ಸೈರಾಣೆಚೆಂ ಭುಜ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ದಿವಸ್ 

ಪ್ರದೀಪಾಚಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ" ಪಯಿಲ್ಲೊ ಮಾಂ್ ವ್ಹಾಜವ್ನ್ಂಜ್ ಸೊಡ್ಲೊ. 

“ಪ್ರದೀಪ್...” ರಾಗಾನ್ ತಾಂಬ್ಸೆವ್ನ್ ಹಾ:ವ್ ಬೊಜಾಟ್ಲೊಂ, *..,ತುಜಿ 
ಹಿ ಮೂತ್ ಚುಕವ್ a ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಆನಿ ಮೊಜಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. 

ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೆಶಿ ತರ್ ತುಕಾ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಭಾಯ್ 
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ಘಾಲ್ತಲೊಂ ಲ ಜೀಬ್: ಸಾಂಬಾಳ್ ಉಲಯರ್-ರೇ ... ?' ವ್ಹಡ್ 

gears ಮಾನ್ BPG, ಉಡವ್ನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆಂಕುರ್ಲೊ, “...ಖೊಟ್ 

ಮಾರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆ ತಸಲಿ 'ತುಂಕ್ ತುಕಾ ಆಸಾ-ರೇ?” 

ತಾಚೆ ಜೀಬ್ ಘೊಳೊಂಕ" ಇ > Seo ; 

“ಪ್ರದೀಪ್...” ಮೊಜಾ ತಾಳ್ಯಾಚೊ ಭರ್ ಮಾಡ್ಲೊ. Gd ಮೊಜು 

ಹುನೊನಿ ಹುತಾಚೊ ಮಸ್ರೊ ಮಾರ್ ತಾಚಾ ಪೊಲ್ಮ್ಕೂರ್ ಬಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ 

“ಪ್ರಕಾಶ್.” ಮೊಜಿ ಆವಯ್ ಆಮ್ಚೆ'ಮಧೆಂ ಆಯ್ಲಿ, “ತಂಚೊ "ವಿಚಾರ್ 
ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಜಿವಂತ್ ಆಸ ಇಂವ್-ರೇ...ಆನ್ಮೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾತ್ ಉಭಾರ್ಮಿ 

f ಖಬಾಡ್ಜಾ of een 

ತಿಚಿಂ DBE BO ಉತ್ಪಾಂ, ಮೊಜೆ ಥಂಯ್ ಪ ಪರ್ವಡ್ಡಿ ಸಕತ್ ನಾಂಚ್ 

ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ. 

"ಬರೆಂ ಮಾಮ್ಮಿ...” ಹಾಂವೆ ಮ್ಹ BO, “ತಾಚೆಂ ಬರೆಂ-ಫಾಲೆಂ 

ತುಮ್ಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಚ್ ಆಸೊಂ. ಆಯ್ಚೆ : ನಂತರ್ ಹಾವ್ ತಾಚಾ 

ಖಂಚಾಯಕ್ ಸಂಗ್ಲಿಂನಿ ಮೆತೆರ್ BIND ee” 

“ತೆಂ ಬೋವ್ ಬರೆಂ...” ಹುಂಕಾರೊನ್ ಪ್ರದೀಪಃನ್ 'ಶೆಂಕಾರೆಂ 

ಫ್ರಲಯ್ಲೆ o. 

ಹಾಂವೆ "ಹ್ಲಾಂ....' ಕೆಲೆಂನೂ! 

' ಗರ್ಜೆವಿಣ” ಜೀಬೆಚಿ ಖೊರೊಜ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ಜಾಲೆಂನಾ! 

ದುಸ್ಟ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆ ಮೊಜಾ ಹೆಡ್-ಆಫಿಸಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುರ್ತ್ 

ವರ್ಗ್ ಕರಿಜಾಯ" ಮ್ಹಣ್ ವತ್ತಾಯಕ್ ಕರುನ್ ಏಕ್ ಮನವಿ ಪಾಠಯ್ಲಿ. 

QE 23° ಗೊಂಯಾಂ, ನಾ-ತರ್ ಬೊಂಬಯ್ - ಅಶೆಂ ಮೊಜೆ ದೋನ್ 

ಅಪೇಕ್ಷೆಚೆ ಜಾಗೆ: ಬರಯ್ಲೊ. ಯ 

ಮೆಜೂನ್ ಎಕಾ SP, ಭಿತರ್ ಮ್ಹಾಣ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯಾಕ* 

ವರ್ಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ವೊಜೆ ಹಾತಿಂ ಪಾವ್ಲಿ, 

ಹಾಂವ್ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. | 

ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಮ್ಹೂಕಾ ಕರಂದಾಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚುಕ್ತೆಲಿ. ತಾಂಚಿಂ 
ಖರ್ಚಾಕ್ ಜಾಯ್ 287, ದುಡು ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯಾಟ್ ಜಾಲೆಂ. 
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ಮೊಜೆ ಸುಂಗುತಿ ಕಾಮೆಲಿ ಬಾ ಮೊಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ 

ಅವಾಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ. 7ಂಚಾ ತೋಡಾರ್ ವೆಗ್ಸಾಚಾರಾಚೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ 

' ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ. | 

ಪುಣ್ ಮಾಮ್ಮಿಚಾ ಜ:ಂವ್, ಪ್ರದೀಪಾಚಿ-ವ-ಭಯ್ದಿಚಾ ಜಾಂವ*್- 

ಮುಖಮಳಾರ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿಂ ಕಸಲಿಂಚ್ ಖುಣಾಂ ಮೊಜಾ ದಿಪ್ಕಿಕ್ 

ಗಷ್ಟುಲಿಂನೂಂತ್. f 

Wes ಪಪ್ಪಾಚು ಹಾಂತುಳ್ನಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಹಾಂ, ಮೊಜಿಂ 'ಭಗ್ಗಾಂ 

ಮೊಜಾನ್ ತಡ್ವುಂಕ* ಸಾಧ್ಮ ಜಾಲೆಂನಾ, ಹಾಂವ್ ಗಳ್ಳಳ್ಳಾಂ ರಡ್ಲೊಂ. 

ಪಪ್ಪಾಕೀ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮೊಜೆ 

ಖರೆ ಗೂಣ್ ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ ವಳ್ಳಾತಾಲೊ. 

“ಹಾಂವ್ ತುಜಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್ ಪಪ್ಪು....” 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ, ದುಃಖಾಂ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ Sow. ರೂಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಮಸ, ದಿಸ್ಲೆಂ, "ಹಾಂವ್ ತವಳ್-ತವಳ್ ಕಾಗ್ದಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ತಶೆಂ ರಜಾ 
ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ತುಜಿ ಖಬಾರ್ ಘೆತಲೊಂ....” 

“ತುಕಾ ಯೆುವ್ಹೈ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕರ್ಡು- 

ಯಾ- ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಪುತಾ...” ಮೊಜೆ ಹಾತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಮುಕ್ 

ದಾಂಬುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ದೇವ್ ಆಸಾ ಪಪ್ಪು...ತುಕಾ ತೊ ಸೊಡ್ನ್ 
ಘಾಲಿಸೂನು.,,” ದುಸ್ರಿಂ ವಿಂಚ್ತೆಂ ಉತ್ಪಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಚಿಂಯೂ 
ಮೆಳ್ಳಿ ನಾಂತಿ್. 

ಮೊಜೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪುರ್ತೆಂ ದಾನ್ ಕರುನ್ ಹಾಂವೆ ಗೊಂಯ್ಚಿ 

ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. 

ಹಾಂವ್ ಘರ್ಮಿಂಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಹುನಾ, ಭಯ್ಸಿಂಚಿ೨ ತೊಂಡೂಂ ಮಾತ್) 
ಚಿಕ್ಕೆ ಭಾನ್ದಿಂ ಜಾ ಲೆಲಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿಂ, ತರೀ ಬರೆಂ ಪರಕ್ಕ್-ವ-ಬರೆಂ 
ಜಿವಿತ್ ಮಾಗೊಂಕ" ಕೊಣಾಯ್ದೊಂ ತೋೊಂರಂ ಉಗ್ದಿಂ ಜಾಲಿಂನಾಂತ್! 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ದುಖ್ಲೆಂ ತರೀ ಮೊಜೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಹಾಂವೆ ಶಾಂತ್ 
ದವರ್ಲೆಂ!! 
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ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಉಡೆ. ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ 

ಮಹಿನ್ಮಾ ತೇ ಹಾಂವೆ ಜಂಡಾ ಖುಶಾಲ್ಐಣಿ ವಸ್ತಿ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲಿ 

ಖಬಾರ್ ಆಟಾಪ್ಲೆಲೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಾಗಾದ' ಮಾತ್ರಾ ಲಿಖ ಲ್ಲೆಂ 

“ಮಾಮ್ಮೂ ... ” 

ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಾಂಕಳ್ ತುಟ್ಟಿ. 

ಹಾಂವೆ ಕುಶಿಕ್ ದೆಖ್ಲೆಂ. 

ಸೊಭಿತ್ ಏಕ್ ಅಡೇಜ್"-ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಮಧ್ಯಾ. ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ 

ಭುರ್ಗೆಂ ರೆಂವೆಚೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಗುಡೊ ಕರುನ್ ಆವಯ್ಕ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೆಂ. 

ಕಿತ್ಕಾಕ್-ಗೀ ತ್ಕಾ ಭುರ್ಗಾಚೆ ಮುಗ್ಸ್ ಸೊಭಾಯೆನ" ಮೊಜೆಂ ಮನ್ 

ವೊಡ್ಡೈ. 
ಹಾಂವ್. ಖಾಡೈಕ್ ಹುತ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಗೊಂ. 

ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ- ಬುಳ್! 

ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಾಚಾ ತುಳ್ಕಾನ್ ಮೊಜಿಂ 

ವೀರಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ಯೂ ಚಡುಣೆಂ ಹ್ಯಾಟ್ 

ಪ್ರಾ ಯೆಚಾ ಎಕಾ ಭುರ್ಗಾಚೊ ಬುಪುಯರ್ ಜಾವ್ನಾ'ಸ್ತೊಂ! 

ವೀರಾ! 

ಮಾಣ್ಣುಗೆಚಿ ಮಾಸುವ * ಚಲಿ! ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಮುಂಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಣ್ಸುಲೆ 

ಸರಿ ವಾಡೊನ್ OR O. ಸಾವ್ಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಕಾತ್ ತಾಚಿ - ಏಕ್ ಪಾವ್ಚಿಂ 

ಪಳೆತೆಲ್ಕಾಕ್ ಪರೆತ್ ಪಳೆಯಾಂ 32, ಣ್ಜೊ 338° ಭಗ್ಹೊ ಸಹಜ್! 

ಮ್ಹಾಕಾಯೂ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಹಿಂ- ತಾಚೆಲಾಗಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಕೆಂ 

ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಹಾಂವೆ ಸ್ಥಿರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ, 

ಹಾಂವೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧಯ್ರಾನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊನ್ ಮೊಜಿ 

ಸುಪ್ತ ಆಶಾ ತಾಚೆ ಸಮೊರ್ ದವ್ಬಿಲ್ಲಿ. 

ತಾಣೆ ನಾ ಮ್ಹಳೆಂನಾ! ಚ್ pi 

“ಫರಾ ಯೇವ್ನ್ ಆನಾಲಾಗಿಂ ವ್ರಿ ಸೊರ್ T =% 

ತಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ ಮ್ಹಾಕಾಯಿೂ NA 



ಮೊಜಾ ಮಾಮ್ಮಿಲಾಗಿಂ ಮಂತ್ರಾಂ ಘಾಲುನ್ ಕಶೆಂ 

ಲಾಯ್ಲೆಂ.. ವೀರಾಚಾ ಟೆ ಪರ್ವಣ್ಣಿ VHD, ಗೆಲೆಲ್ಯಾ 

ವರ್ದಿ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ a ಟ್ಯಾ oF ರಾಷ್ಟ 0. : 

ಕರಿ...” ತಿಣೆ ಹಃಸೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, 'ಮ್ಹಾ ಕಾ 
ಬ 

ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೆ ತಸ್ಲೊ ಅನಂದ್ ಭಗ್ಲೊ. 

'ತಿ ರಾತ್ ಸಂತೊಸಾಚಾ ಆಮಾಲಾನ್ ಭರುನ್ Sad 

ಆಸೊನ್ಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಪೂಶಾಲ್ ಕೆಲಿ. Se 

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ವೀರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ a= | 

ಘಂಟೊಭರ್ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಮೊಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಹಾಲ್- 
ಹವಾಲ" ಹಾಂವೆ ಲಜೆವಿಣ್ ಉತ್ರಾಯ್ಲೆ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಮುಂಡ್ಲಿ 
ಆರಂಬ್ಲಿಲಿ. ತಾಣೆಂಯೂ ಉಗ್ವಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ! 

ಖರಾರಾಕ್ ದೀಸ್ ನಮ್ಯಾರ್ಜೆ ಆದಿಂ ಆಮ್ಗೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಏಕ್ 
ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲಿಯೆಗೆರ್ ವಚೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ಸಿಲೆಂ, ose 

ತ್ಕಾ ದೀಸ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟ್ಲೊಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ 
ಸುಂಗಾ೯ರಾಂವ್ಮ್ ಲಾಗ್ಲೊ + 

“ಅಜ್ ಚ 1. ದಿಸಾ ಕಿತ್ಲೆಂ?” ಭಯ್ಲಿಂ ಮ್ಜಾ ಕಾ ತಮಾಶೆ 
ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ.. “ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾ ಹುಚಾಕೀ ದೊಡ್ಮೆಂ!” ತಾಂಕಾಂ ತುಕ್ಲಾವ್ನ್ ' 
ಹಾಸ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. 

ವರಾಂ ಆಟ್ ಜಾತಾಂ, ವೀರಾಚೊ ದಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ದಡ್ಬಡ್ಕಾಂ 
ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಘಡ i BR, 0. ಶ್ವ 

ರಡೊನ್-ರಡೊನ್ ಸುಜ್ಜೆಲೆ ತಾಚಿ ದೊಳೆ ಆಜೂನ್ ದುಃಖಾಂ 
ಪ:ಜಾರ್ತಾಲೆ. 

ಹಾವ್ ಆಕಾಂತ್ಲೊಂ. 

“ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ವಿಕ್ಟರ್?” ಬಾಗ್ಗಾಂ್ ಉಭೊ SAO, ತಾಕಾ' 
ಹಾಂವೆ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. 
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eee ces “ಬ 
ತೆ” 

“ನ್ ಸರ್ಲೊ..” ರಡೊನ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ GN, 

00,99, ಜಿನ್ಸಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ತ್ವಬ್ಸ್ ಜಾಲೊಂ. 

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಟಿಂನಾಂತ್. 

ಸರ್ವಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ಯೂ ತಶಿಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ. 

“ಪುಣ್ ಕಸೊ?” ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲೆಲಿ ಮೊಟಾರ್ ಗಾಡಿ ATW 
ಕಾಲು ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹ:ಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

o *ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಗೊಟ್ಮಾಕ್ ಸೊಪ ಹುಡುಂಕ' ಮ್ಹಣ್ ರಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ, 
ಸಿವ್ನಾಳ್ ಚುಬೆ ಇನ್ ಅಂತನ್ಲೊ...,” 

“ಛೆ! ಕಸಲೆಂ ಅನಾಹುತ...” ಸರ್ವಾಂ ಉದ್ದಾರ್ಲಿಂ. 

“ಮೊಜಾ ಕಾಜಾರಾಚಿಂ ಅಪಶಕುನ್ಗಾಯ್?' ಮೊಜೆಯಿತ್ಸ್ಯಾ 5 
ಕಾಂವ್ ಘುಣ್ಣು BAC. 

ಮೊರ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾಚಾ ಮಿಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂನೆ ಕಾಜಾರಾಚೊ 

ಕ್ರಷ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ಡೊಚ್ ನಾ... 
| ಶೆವಟಿಂ ಏಕ್ ದಿವಸ್ ವೀರಾ ರಕ್ಕೂರ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಕು ತವಳ” ಹಾಂವೆ 
ಸಳ್ವಾಯೆನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ:- ಸ 

“ವೀರಾ, ಕಾಂಯಂ' ಆಲೋಚೆನ್ ಪುಣಿ ಕೆಲ್ಮಾಯ -ಗೀ?” 

*ಸದ್ಯೂಕ್ ನಾ ಪ್ರಕಾಶ್. ತುಜಿ ಸೈರಿಕ್ ಜುಲೆಲಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ಅಪಶಕುನ 

ನ್ ದಾಟ್ಟ್ಬುಮ್ಹ ಣಾಲೊ - ತಾಂಚಿ ಫುಡ್ಲಿ ಆಲೋಚೆನ್ ಕಿತೆಂ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ 

OS ನಾ. ಪುಣ್ ಅನಾಚೆಂ ವರ್ಸಾಚೆಂ ವೂಸ್ ಸೇಪ್ತೂ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ದಿಂನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.” 

ವೀರಾಚಿಂ ಉತ್ಪಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೊಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಲ್ಲ್ ಜಾಲೆಂ. 

“ತುಕಾ ಮೊಜೆರ್ ಮನ್ ಆಸಾ ಯಾ ನಾ ವೀರಾ...” GBS ಕಾಳಿಜ್ 
RWI ವೀರಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಬಾವ್ಲೆಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸೊಡುಂಕ್ 

ಯ್ಕಾನು ಜಾಲೆಂ. 

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ಅಸ್ಲ್ಯುರೀ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜುತಾ ಪ್ರಕಾಶ್.,,? 

ರ್ಹಾಂನಿ ನಹಿಂವೇ ಮ್ಹಾಕಾ GG OP” ಅರ್ಸ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದ್ಯೂಚೆ ಪಾವೈ 
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ದೆಂವ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ, Deczesr ಮುಖಮಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾರುಃಚಿ ಸ.ವೃಿ 

ಬಕಾ ಯ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಡೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಕು ಆಸ್ಲೆಂ, 

ಭೆಷ್ಟೊಚ್ ಗಸ್ಟೊ ಕ-ಡುಂಕ" ಕಷ್ಟೊಂಚಾ ನವ್ಯರಾಚೊ ಉಗ್ಗಾಸ್ 

ಕಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. 

ಹಾಂವೆ ವೀರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾ. ಮೊಜಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. 

ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಕೂಚ್ ತೇಂಪಾ ಭಿತರ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ 

ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮೊಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಬರ್ಫಾಚಿ ಫೆಟೆ ಕಶೆ ಘಟ್ ಜಾಥ 

ವೀರಾವಿಣ್ ಜೀವನ್ ಮೊಜೆಂ ಪಾವರ” ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ ತಶೆಂ 

ಹ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಗೆಂ. - 
ವೀರಾನ್ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂ? ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೊಜೆ 

ವಯಂ ಮನ್ ನಾಸ್ಲೆಂಗಾಯ್? ವ ವ-ಘರ್ವಾಂಚಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆಂ 
ದುಸ್ರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ? 

ಮೊಜೆ. ವಯಕ್ ಮನ್ ನಾಸ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಘಟುನ್ ದವರ್ಕೆಂನ್ನಾ,, 
ಸುಟಾವೆಂ ಸಾಂಗೆ | 

ತಾಚಾ POI ca ತರೀ ಕೆಸ್ಲೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಆಧಾರ್ಲೆಂ? ಘಡಿತಾಚಾ 
ವೊಡಿತಾನ್ ತಾಂಡುನ್ wees Go ತಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕೆಂ ಮರಣ್. 
“ಅಪಶಕುನ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಜೆರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ “poe, ೦? ಆನಿ 
ಮೊಜಾ ಸುಖಿ ಜೀವಿತಾಚೆಂ ಚಿಂತನ್ ಕಾ ಪ್ಲೆ o? 

ಬಾಪುಯ್ ಸರುನ್ DA ಮೂಸ್ ಸಂಪ್ತಾ ಪಾಸುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ 
ಕಾಜಾರ್ gO CIZE ಮ್ಹಣ್ ವೀರಾನ್ ತ್ಯು ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ! ತರ್ ತತ 
ವೆಗ್ಗಿಂ ದರ್ವಡಾ ನ್ 9, ಳ್ಳ ಪರಿಂ ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ? ವ-ತಾಕಾ 
$39, ಕಾಜಾರ್ ಕಿಲ? Bade, ವ್ಹಡ್ ಚಾಡಿ 22 ವ-ದುಬ್ಯಾ- 
ಸುವ್ದಿಚೊ ಲುಖ್ವಾಲೊ? ದೆಕುನ್ ಅಮ್ಟೊರಾನ" ಕಾಜಾರ್ 'ಜಾಲೊ ? 

— ಖಂಚಿ೨ ಸವಾಲುಂಯೂ ಇತ Ao ಕರೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿಮಿತಾ೦* ತ 
ಮೊಜಿ ಮತ್ Ode) D3. 
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ದಿವಸ್ ಧಾಂವ್ತಾಂ, ಸಮ್ಮುಸ್ ಹಾಂವೆ ವೀರಾಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ 

ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. 

ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಸೈರಿಕೊ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಕೊ 

ತರೀ ಖಂಚಾಂತ್ಯೊ ವೆಜೆಂ ಮನ್ WÄ odo. 

Sd, ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಪಳೆತುಂ - ವೀರಾಚೆಂಚ್ ಮುಗ್ಸ್ ರೂಪ್ ಮೊಜಾ 

ಧೊಳ್ಳೂಂ ಸಮೊರ್ ಉಭೆ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿರ್ಯಾರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. 

. ಹಾಂವೆ AGI, ಕಾಜಾರ್ Wood ws" ಆಲೋಚೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಿ. 

ಪುಣ್ ವೀರಾ ತವಳ್-ತೆವಳ್ ಮೊಜೆ ಮತಿಂ ಘುಂವಾಶ್ಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. 

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೀರಾ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾಂಗಾಯಕೌ್? ಗಲ್ಫಾಂತ್-ಯಾ- 

ಖಂಚಾಯ್ ದುಸ್ಟ್ರ್ಯು Boss ? ತಾಚೊ ಆತಾಂಚೊ ನೊವ್ರೊ ಕಸೊ 
ಆಸಾತ್? ಮೊಜಾಕೀ ಬರೊ-ಸೊಭಿತ ? 

ಖಂಯ್ ತರೀ ಆಸೊಂ, ತಾಚೆಂ ಜೀವಿತ್ ಸುಖಾನ್ ಭರೊಂ- ಮ್ಹಣ್ 

ಹಾಂವೆ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. 

HET ಏಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸ್ಮೃತಿಪಟಲಾ೦್ ಪಡ್ಕ್ಯಾರ್ ಧಾುಂವ್ಚಾ 

ಪೀತುರಾಬರಿ ಧಾಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್ಲಿಂ... 

“BRAD...” ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾ Sogo’ ತ್ಕಾ ಸುಂದರ್ ಭ:ರ್ಗ್ಯಾಚೊ 

ಪರತ” ಉಲೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವೆ Sirs ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಸೊದ್ದೆಂ. 

ತಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. 
ಮೊಳ್ಳಾ ರಂಗಾಳ್ಯಾ ಕಾಷ್ಟುರ್ ತಿಚಿ ಪುಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

DAO. 

ಭುರ್ಗ್ಮಾಚೆಂ ತಿಕಾ ಗಣ್ಣೆಂ ನಾಂಗಾಯರ"? 

ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತರೀ ತಿತ್ಲೆಂ ಗಮನ್ ASL. 

ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ದರ್ಯಾ-ತಡಿಕಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತಿ! ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ಹಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ವಿಸರ್ಲ್ಯೂ ಆಸ್ತೆಲಿ. 

ಆತಾಂಚಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಬುಯ್ಲಾಂಕ್ ಸಂಸುರಿ ಗಜಾಲಿಂಚಿಂ dono 

ಸೊಡ್ಜಾಂತಿ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆವ್ಮಿಲ್ಕಾ ಪ್ರಥೆ ಚಿ ಪರ್ವಾರ್ಜ ಅಸಾನಾ. 

ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಯ್ತ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ವಿಸರ್ತಾತ್! 
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ಅರ ರ್ು 

ಹೆಂ ಬರೆಂ ಕರುನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ. ಭುಗ್ಮಾ ೯ವಯ್ಲಿ ನಜರ್ 

ದರ್ಯಾಚಾ ಉಡ್ಕಾ ಲಾರಾ ಚೆರ್ ಘುಂವ್ಚಾ ಯ್ಲಿ. Š 

ಹಿಂ ದರ್ಯಾ ಲಾರಾಂ ಶಃಶ್ವತ್ 5203" ಕಿತ್ಯಾ 2330333, 08° 

ದರ್ಯಾಚಿ ಉಚಾಂಬಳಾಯರ್ ಕಶಿ ಸದುಂಚಿಗೀ ತಶಿ ಮನ್ಮಾಚಿ ಮತ್! 

ಮಣ್ಣ೯ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ವರ್ಣೂಂತರ್ ಜಾತಚ್ ಆಸ್ತಾ... ಉದ್ಕಾ ಸರಿ ತಿ 

ಅಲ್ಕಂದೊನ್ಂಚಿ್ ಆಸ್ತಾ I! 

ಹಾಂವ್ ದರ್ಯಾ ರೆಂವೆರ್ wa ©, ಥೊಡ್ಯಾ ಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ 

ಹಜಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೆಂ GBIT ಉಜುಂ* es ತರ್ ದರ್ಯೊ ತರೀ ಆಪ್ಲಿಂ 

ಲಾರಾಂ ಕಶಿಂ ಥಂಡ್ ಕರಿತ್? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆಕ್ ಕಶೆಂ ದಂಡ್ 

Des ? | 

ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾ —- 

“ಶಾಂತಾ,,,” ಆಕಾಂತಾಚಿ WNW ಮ್ಹಾಕಾ ಇಯ್ಯಾಲಿ. 

ಹಾಂವೆ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. 

ರೆಂವೆಚಾ ಗುಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ 
ದಿಸ್ಲೆಂನಾ. 

ಕೊಣಾಲ:ಗಿ:ಗೀ ಉಲವ್ಯ್ಯೂಂತ್ Bank, ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ. ಆವಯ್ 

ಆಕ್ಲುಸಾನ್ BS, ಡೊನ್ ಉದು ದಿಶಿಂ ಧಾಂವಾಲಾಗ್ಲಿ. 

ಚಿಂತಾ oF ವೇಳ್ DÄR 

BID, ಉಸಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಹಾಂವೆ MA, 6° ಉಡಿ Bu. 

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬುಡೊನ್ ಮರ್ಣೂಲಾಗಿಂ wa Srv ದಡ್ಬಡ್ವಾ 
ಶುಂತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಂವೆ ದೆಖ್ಲಿ 

ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬುಡ್ಕ್ಯಾ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ ಘಡಿಯೆ ಭಿತರ್ ರೆಯೊಂಪಯ್ ' 
ಮಾಡ್ಲಿ! 

ದೆವಾಚೆ ದಯೆನ್ ಹಾಂವೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಧರ್ಲ್ಲಿಂ. 
ಹಳ್ಳಾಯೆಚೆಂ ಪುಣ್ A Of ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ 'ಶಾಂತಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ' 
gas ಆಯ್ಲೊಂ! 
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ತಡಿರ್ ತಾಕಾ ವೊಮ್ತೆಂ ನಿದಾವ್ನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ *ಹುಂವೆ 
ಆರ.ಭ್ಲಿಲಿ. 

ಲೋಕ್ ಸಬಾರ್ ಕುಡ್ಲ ಲ್ಲೊ. 

ಭುರ್ಗಾಚಾ ಆವಯ್ದೆಂ ವ್ಹಡಾ ಸ್ಪರಾನ್ ರಡ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವೆ 
ô ಬ o 3 t ý 

ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ಲಿ. 
ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ನವಾಲ್? 

'ಮೊಜೆ ದೊಳೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಟಯ್ತಾತ್? Hews ಶಿಂತಿದಾಚ್ಯೊ ಶಿರೊ 

ತುಟಯ್ತಾತ್? ಹಾಂವ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ಲೆಂ ರುಪ್ಮೆಂ ಆಟಯ್ತಾಂ-ವ-ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ 

ಘುರ್ಮೆತಾಂ? Fiza 

208 ಜೊರಾನ್ ಏಕ್ ಪುವ್ಚಿಂ ಮೊಜೆ ದೊಳೆ PAS. 

ನಾ- ಹಾಂವ್ ಫಟ್ಟೊಂಕ್ ನಾ! 

*ವೀರಾ.,,” ನಾಂವ್ ಮೊಜಾ ಜಿಬೆರ್ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಘೊಳ್ಳೆಂ. 

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ-ಹುಂವೆ ಪುನರ್ ಮತಿಕ್ ಹಾಡುನ್ 

ಅನಾವರಣ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಚಿ.ತ್ನಾಂ ಆನಿ ಭಗ್ಗಾಂ ಏಕ್ ನಿಶ್ಚಿತಠ ರೂಪ" Pot, 
ವೊಜೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ! 

“ಪ್ರಕಾಶ್..,” ತಾಚಾ ತೆಣಂಡೂಂತೀ ಮೊಜೆಂ Doon’ ಆವಾಜಾವಿಣ್ 

ಉಜಾಳ್ಳೆಂ. 

ಫುಡೆಂ ಚಿ:ತುಂಕ*-ಯಾ.ಉಲಂವ್ಕ wey’ ನಾಸ್ಲೊ. 

ಶಾಂತಾ, ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊಂಕೊನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ, 
ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ. 

“ತುಮ್ಕಾಂ ಬುಯ್ಲಾಂಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ sds ಮಾತ್ರ), ಗೊತ್ತು. 

ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಬೂಳಿ, ದಿದ್ದು ತುಮಿ ವಿಕುನ್ Boo.” BWrod,o ಜಮೆ ಲಾ 
ಬ & ê ; -D ೧೧ ಕಿ 

ಲೊಕಾ ಹುಜಿರ್ ಹಾಂವೆ ವೀರಾಕ್ ಗುನ್ಕೂಂವ್ಕೂರ್ ಕೆಲೆಂ... ವಾಸ್ತವ್ 

ಜಾಮ್ ಹಾಂವೆ GOO ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಉಗ್ಗುನ್ ಪ ದರ್ಸುಂಕ್ Dd 6d 
a m ಬ್ರ ~ ೦ 

ನುಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ. 

ಜಮ್ಗೊಲೊ ಲೋಕ್ ‘Toy,’ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. 

ಹೂವ" 'ಹೀರೊ' ಜಾಲ್ಲೊಂ. 

| 
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ವೀರಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜೀಬ್ ಸುಟ್ಲೆನಾ. ನ್ನ 

ತಕ್ಲಿ ಬಾಗುಯ್ಲಿ. ಸಗ ತ್ವ 
“ಚಲ್ಯಾಂ....ಖೀಚಾಯೂ ದಾಕ್ಷೆರಾಕ್ ದಾಕೇವ ಜಾಯ್, Wage 

ಶಾಂತಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಮೊಜಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ Pi. 
ಲೋಕ್ ಘುಸುಳ್ಳೊ. 

ಹ.ಂಬೆ ವೀರಾ ಸಂಗಿಂ ಕದಮಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. 3 

ಸ್ಪೆನ್ಸರಿಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪಾಸುನ್ ಹಾಂವೆ ಸಬ್ಜ್ ಕಾಡ್ಲೊನಾ. 4 

ವೀರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಲೆಗುನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಕ್ಗಿೀ ಪಳೆಂವ್ಚೆ o- ನಾಕಾ pe 

ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಗೆಂ. a, 
ಟೆಕ್ಷೆರ್ ಡಿಸ್ಬೆನ್ಸರಿಕ್ ವೆತುನಾ, ಶಾಂತಾಕ್ ನ ಮೊಜಾಚ 

ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ನಿದಾಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಮುಗ್ಗ್ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆವ್ನಂಚ 
ಡೆ ಬ್ಯ : | 

ವೀರಾ ವಾಂಕ್ಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾ ತೆಂ ಮೊಜಾ Sav, 
ಕೊನ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ, 

ಕ್ತಿರಾನ್ ಶಾಂತಾಚಿ ಫಾವೊ-ತಿ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಕೆಲಿ. 

“ತುಜೊ ವರ್ತೊ ಉಪ್ಕುರ್ ಪ್ರಕಾಶ್... ಹಾಂವ್: ಕೆದಿಂಚ್ 
DAD, oma” ವೀರಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ಡಿಸ್ಬೆನ್ಸರಿ ಥಾ ಮ್ಮ್ ಭಾಯ್ ಯೆತಾನಾ. 

“ಹೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ನಹಿಂ ವೀರಾ...ಹೆ೨ ಮೊಜೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ...” ಹಾಂವೆ 
ಮ್ಹಳಂ-ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಪಯ್ಲಿ ಭಾಲಿ ಮಾರುನ್! 

"ಅಮ್ಕಾಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾಯ್ತಾಯ್-ಗೀ ಪ್ರಕಾಶ್,..ಕಾಳೊಕ್ ದಾಟೊನ್ 
ಆಯ್ಲೊ,” ಮೊಜಾ ಮುಖಮಳ್ ನದರ್ ಖಳಾವ್ನ್ ತೆಂ D ಣಾಲೆಂ, “ಆನಿ 
830969 ,,, ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಮಸ್ತು ಉಲಂವ್ಕ್ಯೂ em ಪೊಸೊಭರ್ 
ಹಾಸೊ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಉಸಾಲ್ಕೊ. | 

ಜೂ . ಣ್ ತುಜೊ ನೊ ವೊ ಹಾಂವ್ ಪಾದೆಲೊಂ. 

ಮೊಜಾ ನೊವ್ಪ್ವಾಚಿ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ,..ತೊ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ 
ಸುಮಾರ್ಕಿ ರಾತ್ ಜಾತಾ,” 
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“ಎಕಾವೆಳಾ ತೊ ವೆಗ್ಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ಹಾಂವೆ ಎಕಾನೆಕಿ ತುಮ್ಲೆರ್ 

ago ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಗ್ಗೆ ond ಕೊಣ್ಣು vee ಹಾಂವೆ ದುಭಾವ್ 

i es ; ; 
| ವೀರಾಚಾ HD, ಮೊಜೆವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಕಳಿತ್ GAL, OS 

 ವೀರಃಚೆಂ ಜೀವಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾಣಿಚೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ವ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಗೆಂ. 

j “ತಶೆಂ ಕಾಂಯರ್ ನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂತೆ 84.0 ತರೀ ನೀಬ್ ವ್ಸ 

ತುಕಾ Days” ಥರಾನ್ ಧಾಡ್ಲಾರ್ ಪುರೊ ನಹಿಂವೇ?” 

ತಾಚಿ DS, CO ಚಡ್ಡಿ. 

“a of ಯೆ ಅ:ಕಲ್...” ಶಾಂತಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಗೊದ್ವ್ಯಾ 

ಭಾಷೆನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ 'ನಾ' ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. 

ಹ. ಯ್ತಿ-ಬಾ.. ಯೆತಾಂ...” ಹಾಂವ್ 'ಒಪ್ಲೊಂ-- ಶಾಂತಾಚೆ 

ನಾಜೂಕ್ ಗಾಲ್ ಪೊಶೆವ್ನ್. 

ಆಮಿ ಏಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಧರ್ಲಿ. 

ಧಾ: ಮಿನುಟಾಂನಿ ಆಮಿ ವೀರಾಗೆರ್ ಪಾವ್ಲಾಂವ್, 

..... ಆಧುನಿಕ್ ರೀತಿಚೆಂ ಘರ್ ತೆ. ಆತಾಂಚಾು ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಬೋವ್ 

| ಸೊಭಾಯೆನ್ ಉಭಾರ್ಲೆಲೆಂ. GA ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ಶೃಂಗ ರಾಯಿಲ್ಲಿಂ | 

ಬೀಗ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ವೀರಾ ಭಿತರ್ ಸ್ಲಂ. ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ 

320305 ಫೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್, 

ಭಿತರ್ಲಿ, ಮನಾಕ್ Or) ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೀರಾಚೆೊ Sasa, 

ಚ್ಮಾರ್ ಕುಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮೃ 1 8,0 ಮ್ಹಾಕಾ ಮನದಟ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. 

“ಬಸ್” ವೀರಾನ್ ಸೋಫಾ ದಾಕಯ್ಲೊ. 

ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಲೊಂ. 
rs 

| ವೀರಾ ಭಿತರ್ ವೆತಚ್ಚ್, ಹಾಂವೆ ಪರತ್ ಮೊಜಿ ದೀಷ್ಟ ಭೊಂವ್ತಿಂ 
; =; ಘುಂವ್ಣಾಯ್ಲಿ. 

ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ತ್ ಸಂಗತ್ ಮೊಜಾ ಗಮನಾಕ್ ಆದುಳ್ಳಿ!! 

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿಂ ಆರಾಧ್ಕ್-ಮೂರ್ತಿ ಸೆಂ en ಸು-ಮರಿಯೆಚೆಂ 

ಹಿಂತುರ್-ವ-ಇಮಾಜ ಆಸ್ಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಡ್ ಚಃ ಪಿಂತುರಾಂ 
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ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲಿಂ. | 

ಸತತ್ ರುಳ್ತಾಲೆ. 

ಡನೆ. 
= 

A 
ಸಕಯ್ಲ್ ಧರ್ಣಿಂ' ವೊಣ್ತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಏಕ್ ಅಂ ನ್ ಮೇಜ್. E 

ತಾಚೆಂ”. ತೆಲುನ್ ಭರ್ಲೆಲಿ ಏಕ್. ಪೊಂಟಿ ಆನಿ ಧುಂವ್ರೊಂಕ್ ರಾಕ್ಕೊ 8 

ಉದ್ಭತ್ತೊ gi : SS 2R = È 

ĉo ತ ಆವಸಃ at ; : z D = 

z 
-ವೀರಾಗೆಲೆಂ ಘರ್ ಭೂಡು ಚೆಂಗಾಯ್ 98 ವ-ವೀರಾ ಆನಿ ತಾಚೊ 

ನೊವೊ ಕೆಣಣಾಯ್ದಾ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಾ ಘರಾ ರಾವ್ರಾತ್? 

ವೀರಾ ಹಿಂದು ಚಲ್ಕುಲಾಗಿಂ ಪುಣಿ ಕಾಜಾರ್ ಹುಲಾಂಗಾಯ್?. ತಶೆಂ 

ತರ್ ವೀರಾಚಾ PFO 0 ಕಶಿಂ ಒಪ್ಲೀ? ತಾಂಚೆಂ GAO ಜಾಲಾಂ-ಯಾ- 

ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್? 

ಪುಣ್ ವೀರಾ ಹಿಂದು ಚಲ್ಮಾಲ:ಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಒಪ್ಲೆಂ? | 
ಹಾಂವ್ ಸೈರಿಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕೊಣೀ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಿಂದ್ಹಾಂಚಾ ಚಲ್ಯಾಚಿ 2 

ಇಷ್ಟಾಗ3* ಪುಣಿ GA ಲಿಗಾಯ್? ದೆಕುನ"೦ಚ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ದರ್ವಡ್ಕಾನ್ ತಾಚೆಂ 
ಕಾಜಾಂ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಗಾಯ್? a 

ತರೀ ಅಶೆಂ-ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ? 

-— ಚಿಂತ್ನಾಂಚೆಂ ರೋದ್ ನಿರಂತರಿ ಘುಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ! 

ಕಿತೆಂಯೂ ಜಾಂವ್! ವೀರಾಚಾ ತೊಂಡಾಂತ ತೂನ್ DD, ಸೇಗತ್ 
ಯತ್ತ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ವಚೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. 

“ಅಂಕಲ್, ತುಂ Sa, Of ರಾವ್ತಾ ಯ 2” ಶಾಂತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಗ್ಗಾ 
ಉತ್ಪಾಂನಿ BN. ಕೊ ವಿಚಾ ರಿಲಾಗ್ಲೆ 0. 

ತ 

“ರಾವ್ಲಾ gO ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ದಿತಾಯ್?” ಹಾಂವೆ ಪಾಟಿಂ 
ಸವಾಲ* ಕೆಲೆಂ ತಾಕಾ ಘಟ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್. 

ಶಾಂತಾಕ* ಪೊಟ್ಲುನ್ FOLD ವೀರಾಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ಲಲೊ ತಸ್ಲೊ 
ಅನುಭವ್ ಜಾಲೊ, 
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Gaol ವೀರಾ sews BRs YÄ sga FA -aT 

ಹಿಂದ್ವಾಚಾ ಗೊಪಾಂತ್ geit ಮೊಜಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪೊಟ್ಟುನ್ 

ಧರ್ಮಾ ಜಾಗ್ಮಾರ್ ಎಕಾ ಹಿಂದೂ WO Wd ಧುವೆಕ್ ಆರಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲೆಂಗೀ? 

'ಹುಂವ್ ಕಳ್ವೆಳ್ಳೊಂ. 

“og o ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಪೂರಾ ದಿತಾಂ!” ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಥೊಡ್ಮಾಜ` 

BOW) BOS” ಸರ್ವಸ್ವ್ ದೀಂವ್ ತೆಯಾಲ್ 8:92, ಶಾಂತಃಕ್ ಹುಂವೆ 

ಮನಾಂತ್ ವಾಖಣ್ಣೆಂ. 

“ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತುಜಾ ಆವಯ್ನ್ ಹೆಂ ಉತಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 
: ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸುಖಿ ಆಸ್ಟೊಂ?” ವೀರಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಸೆಂ 

ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಂ ಉತ್ಪಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜೀಬೆ ಪಾಸುನ್ ತಾಳ್ಜಿ ತುಂಡುನ್ 

ಆಯ್ಲಿ. 
ಛಿ « 

ಜಾಪ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವೊಗೊ Orage d. 

ವೀರಾ ಥಂಡ್ ೩ೀವನ್ ಆನಿ ಮಿಠುಯ" ೮ ಡು ಎಕಾ ಹರ್ವಾಣಾಂತ್ 

ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ 'ಆಯ್ದೆ 0. | 

“ಭಾರೀ ಜಲ್ಲಿ...” ತೆಂ ವಸ್ತುರ್ WHA, ಪೀವನ್ -ತಯಾರ್ 

ಕರುನ್, ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ, 

“ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಆಸಾಜಾಯ್ ಜಾತಾ ಪ್ರಕಾಶ್...” 

ತೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ. 

ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ--ತಾಣೆ ಕಸಲೊ ಅರ್ಥ್ ಕರುನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ತೆಂ! 

ಹಾಂವೆ ಉಡ್ವಾಚಿ ಏಕ್ ಕೂಸ" ಘೊಳಯ್ಲಿ. 

“ವೀರಾ ಏರ್ ವಿಷಯ್...” BA Ae ಉಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂವೆ 

ಮ್ಹಳೆಂ. “ಹುಂವೆ ತ್ಕಾ ಎದ್ದೂ ವ್ಹಡ್ ಜಮ್ಮಾ ಮುಖಾರ್ ನಿರ್ದಾಕಿಣ್ಣಾನ್ 
ro) ê ê œ ಶ್ರಿ ಖಕ ಕ H 5 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆಂ ಉತ್ರಾಂ ತುಕಾ ಚಡ್ ದುಖ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ, ವ್ಹಯ್-ಮೂ? 
ಜಮ್ಗೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಸಮೊರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ-ಯಾ-ತುಕಾ How ವಳಕ್ 

ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಮೂನ್ ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಶಿವಾಯ್, ತುಜೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಹಿಂ ವೀರಾ...” 
ಸ್ವಷ್ಠೀಕರಣ್ ದಿತಾನಾ ಹಾಂವೆ ತಾಳೊ ಬೋವ್ ತಗ್ಗಿಲೊ. 
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“ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಪ್ರಕಾಶ್...ಮ್ಹಾಕಾ ತೆದ್ನಾಂ ತುಜೊ ಕಠೀಣ 

ee 

ರಂಗ್ ಆಯ್ಲೊ ತರೀ ಚೂಕ್ ಮೊಜಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖ:ಲ್ಲಿ ಮಾನ್ ಕ ಯ್ 
£ 

ಕಡ್ಲಿ coe ” ತೆಂ ee 0, 
m ೧೧ 

ತ್ಯೊ ಚೀ ಹಾಸೊ- ಬೋವ್ ಸುಂದರ್ - ಹಾಂವೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ 

ಆದಿಂ ಪಳೆಲ್ಕೊ! ತೆಂಚ್ ವದನ" ಹಾಂವೆ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ 

ಕಾಂಯ್ಚ್ ಫರಕ್ BAD. ವೀರಾ ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಶಾಂತಾ 

ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ಯೂ ತಾಚಾ ಜಿವಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ BSO ಮೊಜಾ 

ಗಮನಾಂತ್ ಆಯ್ಕಿನಾ, ಶಾ 

ಸ ತುಜಾ ನೊಮ್ರ್ಯಚೆ: ನುಂವ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ನಾಂಯ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ,,,' ' ಹಾಂವೆ ಬೊ ಾಲ್ಯಾ TE ನಾನೆ 08° ಸುರು ಕೆಲೆಂ. 

“ಮೊಜಾ ನೊವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ನಾವ್,” ಥೊಡೊ ವೇಳ್ go ರಾವ್ಲೆಂ, 
“ವಿಶ್ವನೂಢ್.” “ವಿಶ್ವನಾಥ್?” ಹಾಂವೆ ಅಜಃಪ್ ಜಾಲ್ರೆಪರಿಂ ನಟನ್ 

ತುಂ-ಹಿಂದ್ವಾಂಚು ಚಲ್ಕುಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂಯ್?” 

ಶೀದಾ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಾಕ್ OMe. 
ವ್ಹಯ್ ..,” ಹಾಸ್ತೆಂ ಮುಖಮಳ್ ತಾಚೆಂ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೆಂ, 

ಶ್... ಮೊಜೊ ಆನ್ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮಾಗಿ PE O...” ೧೧ 6 m 

"ಆತುರ" ಜಾಲೊಂ. 8 Y © 

ತುಜೆಲಃಗಿಂ ಸೈರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಹಾಂವ್: ಕಿತ್ಲಿಂ 
ಹಸನ್ಮುಖಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ತೆಂ ತುಂ ಜು ಹಾಂಯಕ್. ee DARI ಬಾಪಾಚೆಂ ಮರಣ್ 

€ ತುಜಿ ಸೈ ರಿಕ್ ಸಕಾಲಿಕ್ ಸೆ AB, ಮೊಜಿ ಇಚ್ಛು ನಹಿಂ ಆಸ್ಲಿ. 
ಕಿತ್ಯಾ ಅಮ್ಚಿ ತವಳ್ಳಿ ವಳಕ್ ಥೊಡ್ಕೂಚ್ ದಿಸುಂಚಿ ತರೀ ಹುಂವ್ ತುಜೆರ್ 
ತಿತ್ಲಿಂ ಪ ಪ್ರಭಾವಿತ ಕಶಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತೆಂ S ಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ಲೆಂ 

6 “ತಂ ತ್ಕಾ ದಿನಾ ತುಂವೆ.“ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ 
ಜಾತಾ: ಪ್ರಕುಶ್?- aa ee ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ವೆ On 

ಣ್ ಕಶಿ ಉಲ್ಬಣ" ಜಾಲಿ ವೀರಾ?” 
೦ ಊರ್ಜಿತ್ ro ogos ಹಾಂವೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂ. 



E ೫ ಛ್ 

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಮೊಜಾ ಭಾವಾಚಿ ಆನಿ ಮೊಜಾ SHO, 

333, ಯ್ ಶಿವಾಯ್ WRB DP‘, ನಹಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. BIH ತುಂ 

ಮೆಳ್ಳಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಠ 

goga ss ವೊಜಾ ಭಾವಾನ್ BR, ಕಾ ಹಾತ್ Cost, ಪುಸುನ್ ಮಾರ್ಲೆಲೆಂ 

ಸಹಃ! : 
“ಹ್ಯಾ ಕಾರೆಣಾನ್ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಶಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ.  ಆಶೆಚಿ ವಸ್ತ್ 

ಖಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ಗೆಲ್ಕುವೆಳಿಂ-ಆಶೆಲ್ಲೂ ಚಾ 

ತೊಂಡಾರ್ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ಉಲ್ಬಣ್ ಜಾಲೆಲ್ಮಾಂತ್ ನವಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?” 

“ತುಜಿ ಕಥಾ DF II ಕೌತುಕಮಯ ಜಾವ್ನಾಸಾ,,,ಮುಂದರ್ಸಿ,,,? 

ಹಾಂವೆ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ Teen ow’ ಘೊಟಾಂನಿ ಸುಕಯ್ಲೆಂ. 

L 

“ತುಕಾ ಹಿ ಕೌತುಕ"ಮಯ್ ಕಶಿ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಪ್ರಕಾಶ. 

ಪುಣ್ ಹೈ ಕಥೆಂತ್ ಮೊಲ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಜೀವಿತ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ, 

ಸಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಮೂ WH ಭಾಲಿಯೆಚಿ ಧಾರ್ ಉಸವ್ನ್ ಆಸಾ...” ತಾಚಾ 

ದೊಳ್ಳಾಂ-ಖಾಂಚಿಂನಿ ದುಃಖಾಂ ನಿಶೆಲಿಂ. 

ವೊಜೆಲಾಗಿಂ ಉತ್ಪಾಂ ನಾಸ್ಲಿಂ. 

“ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಲಗಾ ೦-ಬಾಂಧ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಲ್ಯಾ ಮೊಜಾ POD coe 

ಏಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ಬೂದ' ಶಿಕ: 2, ಆಶಾ feo ಥಂಯತ್ Ww, ಲಿ... ತಂಂಕಾಂ 

ನಾಲಿಸಾಯೆಕ್ ಸಾಣ್ಸಿ Se ಮ್ಹಳ್ಳೂ ae ಹಿಂದು ಚಲಾ was ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ. 

ವ್ ಕಾಲೆಜಿಕ್ ವೆತಾಂ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಮೊಜೆರ್ ನಜರ್ 

ದವ್ರುನ್" ಆಸ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಶ್. ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾಸ್ಲಿಂ ತರೀ ತುಜಿ 

ಸೈರಿಕ್ . ತುಟ್ಟಿ ಪಾಸುನ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲೆಗುನ್ ಸಾರ್ಕಿ 

ದೀಷ್ಟ್ ಉಭಾರ್ನ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಸ್ಲೆಂ. 

ಶ್ವನಾಥ್ ಸಗ ೯ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮಳ್ಳೆಲ್ಕಾಪರಿಂ ಮೂಸಿ” 
ಮ್ಹಾಕಾ ಖರ್ಗ ಹಾಡುನ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೀ 

ನೆಣಾಸ್ಲಿಂ. S ಆಮ್ಚಿಂ ಮೊಗಾ-ಫೊಕಣೂಂ ಅವುಜೊಂಕ ಲಾಗ್ಲಿಂ — 

ತಶಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಉಡ್ಕು ಹಪ ಗಾರಿಮರ್ ಗಂಜೆ ಇ.5' OAs. ಹಾ ಮಧೆಂ 

aoe 

We 

~ 

2.1 



Mea O 
DS 

ತೀನಿ” ನಲ ಚೊ ಸೈರಿಕೊ cme ಆ ಯಿ ಲ್ಲೊ ದೋನ - a 

ಖರರ್ ಲಾಗೊನ್ Anke 
4 

“jowe PO 0 ವಿರಾ ಜೆ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶೆಂ ಪುಣಿ e ರ: ಜಾಲ್ z 

BIE ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ae ಆಲೆ 20" ಫರಾ ಲಿನ್. - ಹ, ಆಯಿನ್ನ a 

ತ್್ 0 ಬಾಗಾ Ža ~ ಕೆ 

ಎಳ ವಿ ನಾಥನ್ “ಅಮ್ಮರ್ [ene] aor) ಧಯ್ರಾನ ಸ 
ಲ 3 

ವಿಚಾರ್ಲೊ. ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಭಾವ್ ಸುರ್ ಒಪ್ಲಿಂನೂಂತ್ ತರೀ 

ಹಾಂವ್ ಸ್ಥಿ ರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾನ್, ತ:ಂಕಾಂ ಕಾಂಯ" ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. 

eared ವಿಗಾರ್ ಆಮ್ಚುಂ ರಿಸ್ಬೆಂ" ಕರುಂಕ್ ಒಪ್ಪೊ... ಬೋವ್ 

ಸಾಧೆಂ, ಕನ್ಲೊಚ" ಅಡಂಬರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಆನಿ ವಿಶ್ವನಾಥಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊಂಯಾಂ ಹಾಡ್ಲೆಂ...” 

“ಆತಾಂ ತುಮಿ ಸುಖುನೀೀ ಆಸಾತ್ ನಹಿಂಗೀ ವೀರಾ?” ತಾಚಾ 

ಕಾಳ್ಜಾ ಹಾಂವೆ ಉತ್ಪಾಂಚಿ BA, ಭಾಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ. 

“ಸುಖ್?” ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ-ವಿಶಾಲ್ ಹಾಸೊ, “ಸುಖಾನ್ ಆಸೊಂಕ್" 

ಜಾಯರ್, ಸುಖಾನ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ- ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭವ೯ಸ್ಕಾನ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ 
= œo yê ê 

ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಕಾಶ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರ:ರ್ ಮನಿಸ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ 

ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಮನ್ಮಾಚ. ಆಶೆಕ್ ಗಡ್ ಆಸ್ತಿನಾ, ಆಶೆಂವ್ಚಾ ಖುಶೆಂಕ್ 

ತಡ್ ದಿಸ್ತಿನಾ...”. “ತಶೆಂ ಕಸಲೆಂಯೂ ವಿಶೇಸ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ" 

ಥಂಯ್ ದಿಸಾನಾ - ವೀರಾ...” ಹಾಂವೆ ಸಹಜ್ಪಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

“ತಿ ತೊಂಡಾರ್ ರುುಳ್ಳಾನಾ ಪ್ರಕಾಶ್-ಯಾ-ಕೂಡಿ ಥಾವ್ನ್ 

ಉಸ್ಕಾನಾ...ತಿ ಮತಿಚಿ ಬೆಜಾರಾಯಕ್, ಉತ್ರಾಂನಿಂಜ* ಉಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ' 
ಜಾಯ್...” ತೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಜಾಣ್ಕಾಯೆನ್ Borgo ಪಳೆವ್ನ್. ಖರೊಚ್ 
ಹಾಂವ್ ಅಜಾಪ್ಲೊಂ. 

ಕಾಜಾರಾ ಪುರ್ವಿಂ ತಿತ್ಲೆಂ ತೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. “ಮೊಜಿ 
ಮುಖ್ಯ Dos...” ತೆಂ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, “...ಮೊಜಾ 
POF Oo ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ತುಟ್ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ .... ಮೊಜಿಂ 

ಮ್ಹಳ್ಳಿ O ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ .... ಮೊಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, 
~ 
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KEE 

ಮೊಜುಂ ̀ ಭಗ್ಗಾ o ಕೊಣ:ಯ್ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ ಮ್ಮಳ್ಳಾರ್ D233) 

ಮನಾಕ್ el ಹಾಗೂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಜೇ 20,000" ಎ. ಖುಟಿಂ 

೨೦ವೂಕ್` ಖಂಚಾ ತೋಡಾನ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಲಜ್, ಕಾವ್ವಣಿ!! ಆನಿ 

ಹಾಚುಕೀ ವರ್ತಿ ವಿರಾರಾಯ್ ಮೊಜಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ,,,? 

“ದ:ದ್ಲ್ಯಾಚಿ? ಕಿತ್ಯಾ ವೀ೫ - ವಿಶ್ವನಾಥ್ WI, ಸ್ವಭಾವ: ೨ 

ನಹಿಂಗೀ?” ತಾಚಾ ಕಪೂಲಾರ್ ಮಿರಿಯಾಂಚ್ಕೊ ಶಿರೊ AID ಹಾಂವ್ 

ಉದ್ದಾ ರೊಂ. 

"ಒಡು ಸ್ಸ ತೆಂ ಹುಂಕಂರ್ತಾಂ. 

“ವೀರಾ...” ಭಾಯ್ರ್ ದ:ರಾರ್ ದ.ದ್ವ್ಯಾಚಿ ಗೆೊರೊಜ್ ಆಯಾ ಲಿ. 

“ 

ಹಾಂವೆ ವರಾಂ ಪಳೆಲಿಂ. 

ರಾಶ್ಮಿಂ ಸಾಡೆ ನೋವ' ಉತ್ಪಾಲ್ಲಿಂ. 

ವಿಶ ೈನಾಥ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. 

ಯೆದೊಳ್ ಪ ಪಾಸುನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಉಲಯ್ತೆ ಲ್ಯಾ ವೀರಾ yei ಕಸ್ಲಿ 

ತರೀ ಗುಪ್ತ್ a3, ಣಿ ಹುಂವೆ ದೆಖ್ಲಿ. 

ತೆಂ ಭಾಯಕ್ಸ ಧಾಂಏ್ಲೆಂ. 

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸೊಪ್ಕೂಚು ದಾರಾಚಿ ಖಳ್ ಉಸವ್ನ್ ತೆಂ ಭಿತರ್ 

ಆಯೆ ೦. ವಿಶ್ವನ: Pree ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಮೊಜೆ ಅತ್ರೆಗ್ ಚಡ್ಗೆ. 

| Bea ಹಾವ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ತಾನಾ, ಲಕೊನ್-ಲಕೊನ್ ಭಿತರ್ 
ಯೆಂವ್ಚಾ ವಿಶ್ವನಾಥಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಶೆರ್ಮೆಲೊಂ! 
À ಕಿತೆಂ? ವೀರಾಚೊ ನೊಪ್ರೊ ಬೆಬ್ಬೊ? ವ-ಆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ 

ಅಸೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ? 

| ಹಾಚಾಕೀ ವರ್ತಿ ವಿರಾರಾಯ್ ಮೊಜು BT U. ವೀರುಚಿಂ 

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರೋಖರ್ ಸತ್ ದಿಸ್ಸಿಂ. 

| ಎಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕಸಲಿ ದುಸ್ಟಿ ವಿರಾರಾಯ್ ತರೀ ಖುಶೆನ್ Kak se 

ಪುಣ್ ಬೆಬ್ಬು, ಘ್ ವ್ನ್ ಮೆಳ್ಮೆ ಕರ್ಕರೆ ನಹಿಂ! 



“ವೀರಾ, ಹೊ ಕೋಣ್ ನವೊ ಮಾನಾಯರ್ (3339, ರ್?” ಮೊಜೆರ್ - 

"ದುರು-ದುರು' ನದರ್ ಜೊಕಿತ್ತ್ ಘೊಳೊಂಕ್ ಕಷ್ಟೊ ಂಚಾ ಜಿಬೆನ್ ತೊ" 

332, ಣಾಲೊ. | a 

“ತ್ರ...” ವೀರಾನ್ PEI ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಳೊ ಮೊಡ್ಲೊ. "ಗಾಂವಾ 

ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಾವೊಂಕ್ ಘರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಕಂಯ್. ದೆಕುನ್ 

ಏಕ್ Baas ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ರಾಕೊನ್ 07252, ತ್ 

ಭಿತರ್ ಸ ಗುಂತ್ಲ್ಲಿ ಫೆಟ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ' ಮ್ಹಾಕಂ 

ಹಾಸೊ AN ಪುಣ್ ಭಾಯ್ಜ್ಯಾನ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯೊನಾಂತ್. pomos 

ತಾಚಿ ಪ 3 Scr 20. 

am ಯರ್...” ಹಾಂವೆ Wd, So. 

ನಿಜುಯ್ಕೂ ವೀರಾನ್ ಸುಂಗ್ಲ್ಲಿ ಫಟ್ ಸತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯಕ್ಸ್ BA, -l 

ವೀರಾಕ್ ಮೊಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕಶಿಂ ಕಳ್ಳಿ ಗಾಯ? ಮ್ಹಾ ಕಾಚ 

ಅಜಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಜೆ ರಾವ್ತಾಂ, ತೆಂ" ಘರ್ | 

ಮ್ಹಾಕಾ ಖಿಂಚಿತ್ spon ಸ್ಲೆ.  ಸೆಜಾರ್ಯಾಂಚೆ' ಕರ್ಕರೆ ಥಂಯ್. 

ವಿಶೇಸ್ ಆಸ್ಲೆ ̀ 

ನವೆಂ ಘರ್ ಖಂಯರ್ ತರೀ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಮೊಜಿ ಆಶಾ ಸ ದೀಸ ' 

ಥಾವ್ನ್ ಫಳಾವಿಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. l 

“ತುಕಾ ಹುಂಗಾ ಘರ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆ ಸ ಂಗ್ಲೆಂ ' 

ಮಿಸ್ಟರ್?” ತೊ ಲಕಾತ್ತ್ ಮೊಜೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸೊಫಾ೦* ಬಸ್ಗೊ. 
“ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೊಂ. a) 3%, 

ವೀರಾ ಮೆಳ್ಳೆ. ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂತ್ BP, ತಾರೋ 

ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ a ತೊಂಡಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಲಿಂ ಹಿಂ ವಾಕ್ಯಾಂ ನೀರಾಕ್ 

BH OS® ಘಾಲ್ತಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಮೊಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ 

ದಡ್ಡ Bo. 1 

ಹಾಂವೆ ವಿಶೆ ; ನಾಧಾಚಿ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್, ವೀರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೀಬ್ ' 
ಚಾಬ್ಲಿ, | 

ತಾಚಾ ಮುಖಿಮಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಿಸ್ಲಿನಾ, 

| 

: 

| 
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w 

He ಡೆ ” ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಶಾಂತಾ ಅಮಿ 

ಶೂ ಧಾಂವೊನ್" eels ಡಂ, “ಹಾಂವ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ಲಿಂ ಡೆಡಿ... 

ಹ್ಯಾ ಅಂಕಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ವಯ) a ೦...” BBD, A 

ದಾಕ್ಬುಲ್ಮಾ ಭಾಷೆನ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ವೊಜೆ ದಡ್ಡಡೆ ಆಜೂನ್ ವಾಡ್ಗೆ 

“ವೀರಾ, ewe ನಾಥ್ ಗರ್ಜಾಲೊ, “ಶಾಂತಾ MDI 0 S* 

ಪಡ್ತಾನಾ, ತುಂ ಕಿತೆಂ FOr, Goss?” 

“ಹಾ...೦,.,ವ.,,ತ್ಯಾ ಆ..,ಮ್ಹಾ ಸೆಜಾರ್ಹಾ QA ಕಾರ್ಡೊಜಾ 

ಲಾಗಿಂ - ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ,.,? 

ಸಗೈೈಂಚ್* ಭಿಯೆಲ್ಲಾ ವೀರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಸೆಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ 

ಪಡ್ಲಿಂ. à 

“ಘೊಡೂ,.. ಭುರ್ಗೆಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ : ವೆತು ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಜಿಂ 

TESA OTTO...” DLD, ಬರಾಬರ್ ತೊ ಎಕುಚ್ಛಾಣೆ ಉಭೊ ಜಾಲೊ, 

ಆನಿ ಮೊಜ್ಮೊ ಆಸ್ಚೊ ಧಾಂಪುನ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್ ತಾಚಾ 

ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆಂ ಬಳಾಧಿಕ್ ಥಾಪಾಡ್ ವೀರಾಟಾ ಕಾನ್ಸುಲಾರ* wa, of 

“ವಿಶ್ವನಾಥ್,” ಹಾಂವೆ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಲಿ, “... ದಯಾ, ಕರುನ್ _ 
ಸಮಾಧಾನ್ ಫೆ.... ಹಾಂವೆ ಉಟೊನ್ ವಿಶ್ವನಾಥಾಕ್ ಧರ್ಲೊ. 

“ಸಮಾಧಾನ್ ಗೆಲೆಂ - ನಾಗೃತೆಲ್ಕೂಂಚಿಾ ಪೊಸ್ಮಾಟ್ಕಾಂತ್...” ತಾಣೆ 

ಮೊಜೊ ಹಾತ್ HAG, “....ತುಂ ಜರ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಲೊಯ ಆಜ್ 
ಶಾಂತಾಕ್ ಮೊರ್ನಾ-ಪೆಟೆಂತ್ ದವ್ಪ್ರನ್ ಹಾಂವೆ ಹಾಕ್ ಮಾರಿಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ 
ವಿಷ್ಣು ಕ್ 

ತೊ ಪರತ್ ಸೊಪಾರ" ಗಳ್ಳೊ. 

ಹಾಂವೆ ವೀರಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. 

ತುಚಾ ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ದುಃಖಾಂ ಭರೊನ್ ಎಎಕ್ಚ್ ದುಃಖಾು-ಥೆಂಬೆ 

ಪೊಲ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಳೊಂಕ ಲಾಗ್ಲೆ. ged ಪೊಲ್ಯಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥಾಚಿಂ 
ಬೊಟಾಂ ಉದೆಲ್ಲಿಂ! 

ಶಾಂತಾ ತಾಚಾ ಕಾಪ್ಲಾಕ್ ಧರುನ್ ರಡೊಂಕ್ Our 0. 

ಶ್ 
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“2320.0, ವಿಶ್ವನಾಥ್...” ಹಾಂವೆ ವಿ ವಿಷಯಾಚೆಂ ಸ ಸ್ವಷ್ಟೀಕರಣ್ ಟಿ 

ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಘ: ಇಲ್ಲಿ “ಶಾಂತಾ ಉದ್ಕುಂತ' ಪಡ್ಲೆ Os ಗತ್ ದೊಳೆ 

ಧಾಂಪುನ್ ಉಗ್ರ, ಜಾಂವ್ಚಾ ಅಪ್ಪೆ Wer ಘಡೊ ಇನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಎಂತಾ ರೆಂವೆರ್ 

ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವೀರಾ ಮಿಸೆಸ್ garaio zN ಉಲಂವ್ಕ್ | 

ಗೆಲ್ಲೆಂ... ತೆಂ ಚಡ ವೇಳ್ ಉಲ:ವ್ಮ್ಯಿೂ ನನ... ake 

“ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಭೆಸಿೂ ಅಸಾ-ವ-ಭೊಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ 

ಜರ್ ಪರ್ನೆಂ ಗುಮಾಟ' ಮ್ಹಜವ್ನ್ se ಎ ಘುಂವೊನ್ 

ಪಳೆಲೆಂ. | 

ವೀರಾ ಪ-ಪ್ ತಕ್ಲಿ ಪೇದು ಘಾಲ್ನ್ ಇಟೆ ಮೆಚ್ರ್ತಾಲೆಂ. 

“ಶಾಂತಾ... ಹಂಗಾ ಯೇ ಬಾಳಾ... ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಬೋವ್ 

ಮೋವ್ ಸ್ವರಾನ್ ಅಪಯ್ಲೇ. KN 

 ಶಖತಾ GBC ಥ:ಂಬವ್ನ ತುಚೆಲ'ಗಿ: ಆಯ್ಲೆಂ. 

"ತುಕಾ ಆಮ್ಚಾ LAT GAG o ಆಸ್ಲೆ ವಚಯ್ಗೆಂವೂ 

ಬಾಳಾ? ದೆಕುನ". ತಃಕಾ ಆಮಿ ಭಜನ್: ಕರುಂಕ್ ಜುಯಾ್...ವಚ್ ತಿ 

“ತಾಳಾ' ಹಾಡ್ನ್ ಯೆ BS...” 

ಶುಂತಾ ಭಿತರ್ Grapes ವಚೊನ ಭಜನ್ ಕರ್ಮಿ *ತುಳಾ' ಹಾಡುನ್ 

ಆಯ್ಲೆಂ. 

“ವೀರಾ ತಿ Bakes ಪೆಟಯ್ ಆನ ತೊ ಉದ್ದತಶ್ತಿ ನಢಳರ್ಯ? 

ವಶ Di ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆ-. 

ವೀರಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. 

“ugo ಸುರು ಕರ್ BLO...” ತೊ ಫ್ರಮಾರ್ಲೊ. 

ವೀರಾನ್ ಏಕ್ Ag 0 ದೀಷ್ಟ್ ಉಕ್ಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ, ಆನಿ - 
ಥುಯ ತ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸೊನ್ ತಾಣೆ ances 8 ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ; 

ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗ 

GHZ ec WD nd ರ ಭಕ್ಷಿತಂ | 

ಉವಮಾಸುತಂ ಶೋಕವಿನಾಶ ಕಾರಣ: | 

ನಮಾಮಿ ನಿಫ್ಲೇಶ್ವರಾ-ಪೂದ--ಪೆಂಕಜಂ ॥ 
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— ಬೋವ್ ರುಗೀತ್ ಸ್ವಂ:ನ್ ವೀರಾನ್ ಗುಯ್ದೆಲೆ ಆಯ್ಕೊನ್ 
' ಹಾವ್ ಆವಾಕ್ಕ್ ಜಂಲೊಂ, 

ಶಾಂತಾ UHL, ನೆಂಟ್ಕ್ ಹಾತಾಂನಿ ‘sre. ಘೆವ್ನ್ ವೀರುಚಾ 
ಭಜನ" ತೂಳ್ Hes’, ಆಸ್ಲೆಂ. 

= ವಿಶ್ವನಾಥ” ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಧಃ ನನ್ ಭರ್ಲ್ಲೊ. 

ವೀರಾಯಿಣ ಹಿಂದು ಜಾತಿಂತ" eee ? 3c GS), ಸ್ವಂತ್ 
ಖುಶೆನ್ ಹೀದು ಜಾಲೀ-ವ- ವಿಶ್ವಥಾನ" ತಾಕಾ ಬಲ್ಯಾರಂನ್ ED, A 
ಧರ್ಮಾಂತ್ ಮೆಳಯ್ಲಾಂ? ತಶೆಂ gos ವಿಶ್ವನಾಥ" ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ರೆಸ್ಟೈರ್ 
ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಒಪ್ಲೊ? ವೀರಾ ಖ'ಶಿರ್-ವ- ಚನ ಘರ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್? 

— ಕಿತೆಂಯೊ ಜಾಂವ್, ವೀರ್ ಹಿಂದು ಜುಲು) ತೆಂ ತಾಚಾ ಚಾಲಿನ್ 
ಮೊಜಾ ಮನಾಕ್ ಘನಾನ" ಗಮ್ಗೆಂ. 

ಶಾಂತಾಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥಾನ್ ಬರೆಂಚ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಳೆ 0 ದೊಳೆ 
ಧಾಂಪುನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿ ತಾಣೆ WI, ತಾಳಾಚಾ ಮೇಳಾಕ್ Woe 
ಜಾಣಾ ಜಾಲೊಂ. 

ವೀರಾ ಭಾಷೆನ್ ಘಡ್ಯೆಚಾ ಸುಖುಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ 
ಅಸ್ಕೊಚ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ವಿಭಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್? ಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ 
ಆಪ್ಣಾ ೦ವ್ಚಾ AD OF ಉದ್ದೆ ೇಶಾನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಚೆಡುಂ ಹಿಂದು 
we, ಚಾ ಹಾತಿಂ ಪಡೊನ್ "ಧರ್ಮ್ ಹೊಗ್ಗು ೦ವ್ಮ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾಂತ್? 
ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆವಯ್ ದ್ವಾರಿಂ ತೊಂಡಾರ್ ಉಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ “ಜೆಜು- 
ಮರಿ-ಜುಜೆ”-ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಲಿಸುಯೆನ್ ವಿಸರ್ತಾನಾ, ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ 
ಭಗಾನಾಗಾಯ್? 

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಹಿಂದಾ ್ ಯಾ೦ಚಾಂನಿ ದಾವ್ಲಿ ಮಾರುನ್ ಖೆಳ್ಳಾ_ 
ಬಾವ್ಲಿ ಕೆಲೆಲ್ಕಾ ಪರಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಚೆಲ್ಮಾಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಕಶೆಂ 
ಸಾಂಪಡ್ನಾ ಂತ್? ಹಿಂದು ಚಲೆ is ಧರ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ 

ಂತ್ ತಂ" ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಅಬಲ್ಪಣ್ ತಿತ್ಲೆಂ 
ಸುಲಭ್ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ? 2000 ವರ್ಸಾಂ ದರ್ಯಾಂ ರುತಾ ಜಾಲೆಲಿ ಆಮ್ಚಿ 
ಸ್ಪಾ 0ವ್ ಸಮಡ್ತ್ ತಿತ್ಲೆಯೊ UO, ಜಾಲಿಗಾಯ್? 
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ಹೆಂ ಘಟಾಯೆಚೆಂ ಸಮಸ್ಯೆ 0 ಸುಟಂವ್ಚಿ BRI ಖಂಡಿತ 

ಫಲ್ಸೊ ಂಚಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂಕ್ಲೆ 

ವೀರಾಪರಿಂ ಚುಕೊನ್ BBO, ಹಜಾರೊಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆ 

ಘಡಿಭರ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚೆಂ ರಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ!! 

ಭಜನ್ ಸಂಪ್ತಾ ಪಾಸುನ್ ಹಾಂವ್ ಮೌನ್ಪಣಿ WA 20. 

“ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಚಲ್ತಾ೧..:' ವೀರಾ WA SBE 0 a ಪಳೆವ್ನ್ 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. 

“ಕೊಜೇ ರಾಪೊಂಕ್ ಯೇವ್ನಾಂತ್, y ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಉಳ್ಳೆಂ ಉಲವ್ನ್ 

ಹಾಸ್ಲೊ, “ಆಜ್ ಸಂತೊಸಾಚೊ ದಿಎಸ್. atl: ಶಾಂತಾ ಮ್ಹಾಕಾ 

ತುಜೆ ವರ್ವಿಂ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ,,, ಆಮಿ ಗಮ್ಮತ' ಕರ್ಯಾಂ.” | 
| X 

ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ Zoa ಖೊವಯಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧೆಚಿ ವ್ಹಿಸ್ಕಿ wes, 

S = “ನಿನ = = 
ಕಾಡ್ನ್ ಮೊಜೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಟೆಪೊಯಾಚಿರ್ ದವರ್ಲಿ. 

“ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ... ಹಾಂವ್ ಪಿಯೆಸಾ...” ಹಾಂವೆ ತಕ್ಲಿ ಧಲಯ್ಲಿ.. 

ಹ್ಹ...ಹ್ಹ eB e MACH IC ಕೆದ್ದುಂಯೂ ಸೊರ್ಯಾಚಿ ಮಯಾ. ಹಂಗು 

ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಪಿಯೆನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಕೊಣೀ ಇಡು: ಜಲ್ಮುಕ" ಹಾಸ್ತಿತ"... 

BASA ಎ ಲಿಟ್ಲ್, ವೀರ ದೋನ್ ಗ್ಗ? ಸ್ ಹಾಡ್ 24 ಧನಿ: 

ಎಕಾ ತಾಂಬ್ಲೆರಾಂತ್ ಉದಾಕ್...” 
ಯಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ವೀಲಾನ್ ಭಿತರ್" ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಡ್ಲೆ ಸಂಗಿಂ ಎಕಾ 

ಜಗ್ಗಾಂತ್ ಉಡು! 

“ಹ್ಞಾ 0..,ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳೆ:ಯೂ ಮಿಸ್ಟರ್?” ಪಾತ್ಕಾಂಚೊ 

ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಗ್ಲಾಸಾ£ನಿ APADI ವಿಸ್ಕಿ 

ವಿಶ್ವನಾಥ ವಿಸೈಚಿ ಗುಡ್ಡಿ ಘುಂವ್ಣಾ 

ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾ ನಂತರ್ ತಾಕಾ ಮೊಜಾು ನಾಂವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ! 

ಮ್ಹಳಂ- ವಿಸೈಚಾ ಗ್ಲಾಸಾಕ್ ತಾಣೆ ಉದಕ್ 



"ಫಿ Dyed...” ತಾಣೆ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಗೆಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ 
m @ 6 

ಡ್ಡಾಯ್ಲೊ, “ಹೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಬರ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಪಾಸುನ್...” 
JQ, ಹಾತುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಕ್ಸುನ್ ತಾಣೆ ಮೊಜಾ NAW 

ದಿಲೊ. 
se n. ಇತ್ ಇನೆ = =f = ಚಿಯರ್ಸ್...” ವಿಶ್ವನಾಥಾನ್ ಎಕಾಚ್ ಘೊಟ;ನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ 

ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ವೆಣಜಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಹುಲೊಪ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. 
` $ < > = ಕೊಡ್ಡು ವಕಾತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಜಿನ್ನಾರ್ ಹಾಂವೆ QR ಪಯ್ಲೊ 

RI ಮುರ್ಲೊ! 

ಸೊರೊ! 

ಮೊಜೂ NY, ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ರಾಂ ಹರ್ದೆಂ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ಲಾಸುನ್ 
m 

ವೆಚೆಪರಿಂ ಭಂ wee ಜಾಲಿಂ. 

ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ದಿವಸ್ ಲೆಗುನ್ ಅಮಾಲ್ 

ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಯ್ಲೆಲಿ ನು. 3.0089 ಇಷ್ಟುಂ ಮಾರಿಘುತ್-ವ-ಸೈರ್ಕಾಂ 

ತರ್ಫೆನ್ ಓದ್ಗೊನ್ GUS ಅಮಾಲ್ A-H, ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಹಾಂ oss 

ಚಲಾಕೆನ್ ಚುಕಯ್ಲ್ಯಾತ್. 

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಕ್ಷೇತ್ಲಿ ವಿರಾರಾಯ್ ಚಡ್ ಜಾತಾಂ, ಹಿಯೆಂವ್ಕಿ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶು ಜಾತಾಲಿ ತರೀ ಪ್ರದೀಪುಚಿ GHA, ಪಳೆತಾನಾ ನುಕಾಚ್ 

ದಿಸ್ತಾಲೆಂ! 

ತರ್ ಆತಾಂ? 

ತಿತ್ಲೆ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಶ್ವನಾಥಾಚಾ ಉತ್ಪಾಂ ಥಂಯಃ 

ಕನೊ ಮಾಲ್ವಾಲೊಂ? ಸೊರ್ಕಾ ಮುಖಾರ್ ಕಸೊ ಸಲ್ವಾಲೆಂ? 

ವೀರಾ ಮೊಜೆ ಸಮೊರ್ ಆಸ್ಲ್ಲುನ್ ಗಾಯ್? ವ-ವಿಶ್ವನಾಥ್ 

VLRO ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್? 

ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. 

ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ, 

“ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ವಾಗಿ ಸರ್ವಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಜಾಯ 

ಹಾಂವೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ. 
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ನ ಟಾರ್ 

ಓಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿಂ ರುಚ್ಚೆಂ. 

`ಹಾಂವೆ ವೀರಾಕ್ ದೆಖ್ಲೇ! ತೆಂ ಅಮ್ಯ್ಕುಕೆಂ ಹಾಸ್ತಾಲೆಂ!! 

“ತುಂ ಘರಾಚಿ ಚೆಂತಾ ಕರಿನಾಕಾ ಪ್ರಕಾಶ್,.. ಅಳೆ - ಅಮ್ಮೆಂ 
ಸೊಪ್ಯೂಕ್ ಲಾಗೊನ್ BA, 0 ರೂವಂ" ಖಲಿ ಆಸಾ...” AND, Wd ದಾವ್ಶಾ 

inane ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೌಡಾಕ್ ಜೊಟ್ EOR ವಿಶ್ವನಾಥ್ z, ಣಾಲೊ 

“ತುಂತುಂ ತುಂವೆ sides? ವಸ್ತಿ ಕರೈತ್... | 
ತಾಣೆ ಪರತ್ ವ್ಹಿಸ್ಕಿ ದೊನೀ ಗ್ಲಾಸಾಂನಿ ಲಕಯ್ಲಿ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಡೊನ್ ನಾಚ್ಯಾಂಶೆಂ ಭಗ್ಗೆಂ. 

ವೀರಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ಯೂ ಗ್ಯಾಸ ಲಾಟ" ಪೆಟ್ಲ್ಲೊ!! 

“ತುಜೊ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್” ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಕ್ಕ ೈತಜ್ಞೃತೆನ್, 

ಉದಾಕ್ ಭರ್ಸಿನಾಸ್ತಾಂ, ವಿಶ್ವನಾಥಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಫಪುಡೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ 

ಸೈಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಸುಕಯ್ಲೊ. 

ವೀರಾ ಥಂಡೆಲ್ಲಾ ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕೂ ಹಿಳಿ-ಪಿಳಿ BSS, ಆಸ್ಲೆಂ. 

“ವೀರು... ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಡ್...” ವಿಶ ೈನಾಥಾಚಿ ಜೀಬ್ ಹರ್ತಾಳ್ 

ಕೆಲೆಪರಿಂ ಸುಢಾಳ್ ಘುಂಪೊಂಕ್ ಆಯಾ ನಾಸ್ತಿ. 

“ನಾ... ಮ್ಹಾಕಾ ಘರು ವಚೊಂಕ್ ವೇಳ" asa...” ಮೊಜಿಂಯೂ 
ಉತ್ಪಾಂ ಸೊರ್ಯಾನ್ ಮುತ್ರಾಯಿಲ್ಲಾ ಜಿನ್ಸು೦” ಆಡ್ ಪಡಾಲಾಗ್ಲಿಂ. 

“ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ರಾವಾ ಉಪ್ಪಾಂತ್ Wars’ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವೆಚೆಂ 
ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ,,,” ಜ್ ವರಾಂಚಾ ವಿರುಮಾ ನಂತರ್ ವೀರಾ 
ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಯೊನ್ ಮ್ಹಾಕು ಖುಶಿ ಜಾಲಿ, 

DIO Fe ರಾವಾಜಾಯಿಚ್ಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. 

ಸುಧೆಂ ಜೆವೂಣ" ತರೀ ವೀರಾನ್ ರಾಂದ" ಲ್ಲೆಂ ಜೆವ್ತಾನಾ, ತಾಚಿ ರೂಚ್ 
ದೊಡ್ಡ್ಯಾ ನ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಲ್ಕಾಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಧಾದೊಶಿ ಜಾಲೊಂ. 

ಕುಂಕ್ಕಾಂಚಾ ಉದ್ಯುಚೆ: ಜೆವಾಣ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಮಹಿನೊ ಪಾಶಾರ್ 
ಜಾಲ್ಲೊ ಅಸಾ ಎಂ. ವೀರಾಚಾ ಹಾತಾಂಶ್ಲೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ರಾದಾಪ್ ಹಾಂವ್ 
ಒಟಿಯೊ ಮಾರುನ್ ಮ್ಹ ಳೈಪರಿಂ way c! 

ವೀರಂನ್ ಕಿತೆಂ wog o ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ? 
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wasp, ನಂತರ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ರಾವ್ಲೊಂನಾ. 

“ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ.,,ಫಾಲ್ಶಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಹಾ ಭಾಡ್ಯಾಚಾ 

ಇಮಾಂತ್. ವಸ್ತಿ ಆರಂಭ' ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಹೊ ಆಕ್ಷೇಪ" ನಾ ಮ್ಹಣ್ 

BID...” ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಸೊಪ್ಯಾಚು ದಾರ್ವಂತಾಕ* ಅಧಾರ್ಗುನ್. 

ತಾಣೆ ಆಕ್ಷೇಪ" ಉಚಾರ್ಲೊನಾ. 

ಹಾಂವ್ ಬರಿ ರಾತ್ ಮಾಗೊನ್ POO ಮೆಟಾಂ ದೆಂಪ್ಲೊ. 

ವಾಟಿನ್ ಚಮ್ಯ್ಮಾತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನವೊಚ್ ಅನುಭವ್ ಉದ್ಭವ್ 

ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ Bio Qr ಪುರ್ತಿ ಫೊಂಡ್ವಾಂನಿ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ 

ಹಾಂವ್ ಪಾಂಯ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಚಲಾಲಾಗ್ಲೊಂ. ಸಗ್ಳೊ ರಸ್ತೊ ಮೊಲಾಕ್ 

ಘೆತ್ಲೆಲೈಪರಿಂ ಹೆವ್ಮೀ-ತೆವ್ಮಿಂ ಧಲಾಲಾಗ್ಲೊಂ! 

ಮೊಜಾ ಚ್ಯುತಿ DAZ, ಜಿವಿತಾಚಿ ಅವನತಿ ಪ್ರುರಂಭ್ ಜಾಲಿ ತಶೆಂ 

ಮೊಜೆಂ ಚಿಂತುಪ' ಮ್ಹಾಕಾ ಧಣ್ಣಿಲುಗ್ಲೆಂ!! 

ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ಘರಾ ಪುವ್ಲೊಂ ಆನಿ ಭಿಜುಣ್ಮಾರ" ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊಂ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ಟಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್ Sood oval 

ಮೊಜಿ ತಕ್ಲಿ ಸಣ್ಣಣ್ತಾಲಿ! © ಕ 

ತರೀ ವೀಂ:ಚೊ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಉಡಾಸ್ ಆನಿ ಆಜಿ” ಸುಂಜೆಂ" ತಾಂಗೆಲ್ಯಾ 

ರೂಮಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಆರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ PI O ಭಾಸ್ ಮೊಜಾ ಅಕ್ಕಲಾಂತೂನ್ 

ಮಾಜ್ಯೋೊನ್ ನಾಸ್ತಿ. 

ಅಸೌಖ್ಯಚೆಂ ನೀಬ್ ಸಾಂಗುನ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಮಾಕ್ ಸುರಾಂಟಿ ಮಾರ್ಲಿ. 

ಮೊಜಾ ನವ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವರುಕ" ಆಸ್ಚೊ ಸರ್ವ್ ಸಾಮಾನ 

ಹಾಂವೆ ಬಾಂದುನ್ ತಯಾರ್ ದವರ್ಲೊ: ಮೊಜಾ PO ಧನಿಯಾಕ್ 

aces ಸಂಗತ್ ವಿವರಯ್ಸಿ. ಆನಿ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಭಾಡೆಂ ಪಯ್ಕ್ಮಾನ್ 

ಪಯ್ಗೊ ಫಾರಿಕ ಕೆಲೆಂ. 

ಎಕಾನೆಕಿ ಹಾಂವೆ ಘರ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಅಜಾಪ್ಲೊ ತರೀ 

ತಾಣೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂನಾ. ನವೊ ಭಃಡೊತ್ರಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ 

ಕಷ್ಟ್ ನುಸ್ಲೆ. ಆಜ್ಕಾಲ್ ಫಕತ್ BA, ಖಾತಿರ್ ವದ್ರಾಡ್ಜೆ ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್ಲೆ. 

ದನ್ಸಾರಾಂ ನಂತಂ್ ಏಕ್ ಟೆಂಪೊ ಕರುನ್, Aris, ಸಾಮಾನ್ ತಾಚೆರ್ 

ಭರುನ್ ಹುಂವ್ ವೀರಾಗೆರ್ ಆಯ್ಲೊಂ. 
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ವಿಶೇಸ್ ಹಾಸೊ BG Od, ಮುಖಮಳಾನ್ ವೀರಾನ್ ಮ್ಹಾಕ 

ಉಗ್ತೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ. | 

ಟೆಂಪೊ ಖಾಲಿ ಕರುನ್, ಸಾಮಾನ್ ಸಗ್ಳೊ 'ರೂಮಾಂತ್ ದವ್ರುಂಕ್ 

ತಾಣೆಂಯೂ ಆಪ್ಲೊ ಬರ್ಪೊರ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. | 

ವಿಶ್ವನಾಥ" ಯೇಂವ್ಕ್ ಆನಿಕೀ ಸುಮಾರ್ ವರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಧಾದೊಶಿ 

| ಘೊಟ್ಲ್ಯಾ ಹಾಯ್ ತೊ ಘರಾ ಯೇನು ಮ್ಹಣ್ ವೀರಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. 

fe ಆನಿ ವೀರಾನ್ ಸಾಮಾನ್ ಕಾಪು "ಭರ್ ಧಂದೆ ದವರ್ಲೊ. 

BAB) ಆದ್ಲ್ಯಾ BW se ಆತಾಂಚಿ ಎಕ್ಸಮ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆ 
ತಶಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ. ಆದ್ಲೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಪರ್ನೆಂ ಜಾಲ್ಮುರ" ಆತಾಂಚೆಂ ಬೋವ್ 
ನಿರ್ಮಳ* ಆಸೊನ್ ಜಿವ್ಯಾ ಸಿಮೆಂಟಿಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಆಜೂನ್ ನಾಕಾಕ್ 

ಮಾರ್ತುಲೊ. ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಜಾ ಚುರ್ಚುರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ v3.3 
 ಸೆಜ್ರಾವಾಲ್ಯೂಂಚೆ ಕರ್ಕರೆ ಹಾಂಗಾ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ಚ' ನಾಸ್ಲೆ. 

“ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖುಶ್ ಆಸ್ತೊಲೊಂ ವೀರಾ.” ಆಂಗ್ 
ಫ್ರಲವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. 

“ತುಂವೆ DD ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೆ €ಶಾನ್ 
ಹಾಂಗಾಸರ್ DIDI S o ಷರೊ ತುಕಾ ವದಗ್ಗುನ್ ದಿಲ್ಲೊ...” — Saia 
ಸಂತೊಸ್ ತುಜೊಯಿೂ ಸಂತೊಸ್' - ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ RT ೦ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ 
ಉಠೊನಿ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. 

“ಅಂಕಲ್, ತುಂ ಅನಿ BID OS? ರುಮ್ತುಯ್-ಮೂ?” ಖಂಯ್ಸರ"ಗೀ 
APSO ಶಾಂತು ಧುಂವೊನ್ a ವ್ ಮೊಜಾು ಪೆಂಟಃಕ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹ dO. 

“ವ್ಹಯ-ಮಾ,., ಹಾಂವ್. ಆನಿ ತುಮ್ಲೆರ್ಚಿ" ರಾವ್ತಾಂ...” ಹಾಂವೆ 
Sago ಪೊಟ್ಲು ನ್ ಧರ್ಲೆಂ--ವೀರಾಕ್ಚ” ಪಳೆಐ ನ 

ವೀನೀಚೂ TO, ರ್ ತ.ಂಬ್ಸುಣ್ ಚರ್ಲೆ © ದೆಖೊನ್" ಮೊಜಿ ಕೂಡ್ 
ನವ್ಸುಣೆನ್ ಭರ್ಲಿ. 

“ವೀರಾ, ತುಜಿ ಧುವ್ ಭಜನ್" ಕರುುಕ" ಬರೆ 
ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂತೆವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೊ ವಿಷಯ ಭಾಯ್ ಕಾಡೆ 
ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ, 
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43 
“ತಾಕಾ ತಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಲಾಯೆಕ್ ಕರ್ನ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ... ” 

“ತರೀ ವೀರಾ-ತುಂ ಕ್ರಿಸ್ತುಟವ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಭುರ್ಗ್ಯ್ಯಕ್ ಹಿಂದು 

ಕರ್ಚೆಂ ತಶೆಂ ತುಂವೆಂಯೂ ಭಜನ್ 72 FC ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ" ಸಮಂಜಸ್ 

ಮ್ಹಣ್ ಭಗಾನಾ...” 

ವೀರಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ! 

ಮ್ಹಾಕಾ 8 ಸುಸ್ಕಾರ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಲೆನುಂತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ” 
ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರು:ಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ಪಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ 

ವಣೌನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. 
ನಿಮಿಷಾಂಚಾ ಧಾರುಣ್ BIW. ನಂತರ್ -ವೀರುನ್ ಹಳು ಯೆನ್ 

ಸುರು ಕೆಲೆಂ. 

“ಹ್ಯಾ ಭಗ್ಗಾಂಚಾ ಕಾಂಕ್ಸಾಂಕ್' ದಾಂಖಣ್ ನಾ ಪ್ರಕಾಶ್. ತಿಂ 

ನಿರಂತರಿಂ ಘುಂವೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. 80 ಶಾಶ್ವತ್ ಉಸ್ಕೊನ್ಂಚ್ 

ರಾವ್ತಾತ್. ಯೆದೊಳ್ Pooss How ಅತ್ಮ್ಮ್ಯಚೆ ಕಳ್ವಳ ಆನಿ ವೊಜಾ 

ಮತಿಚೆ ವಳ್ವಳೆ ಹಾಂವ್ ಜಿರವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಲಿಂ, ತಶೆಂ ಕಾಳ್ಮಾಚಾ ಕೊನ್ಮಾಂತ್ 
= ಜಾಗ್ ಉರೆವ್ನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲಿ,., ; 

; “ಆತಾಂ ತುಂ YN OI ಪ್ರಕಾಶ್.., ಮೊಜಾ ಕೂಡಿಚೆ ಹಾಲ್ ಆನಿ 

ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೆ ಜಾಳ್ ನಿವ್ರಾಂವ್ಕ್! ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗುನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ 
ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಸುಂಗೊಂ? 

“ಪ್ರಕಾಶ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಂ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿಂ ಭಜನಾಂ ಗಾಂವ್ಮ್ ಖಿ:ಚಿತ್ 

ಖುಶಿ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಂ ವಿಶ ೈನಾಥಾನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ" ಶಿಕಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, 

ಮಾರ್ನ್ ಅನಿ ಬಡವ್ನ್! ತಶೇಚ" ಶಾಂತಾಕ"ಯೂ ತಿಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ಆನಿ 
ತಾಚಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಮತಿಂ ಆಮ್ಚಾ ADR, ವಿರೋಧ್ ಕುಸ್ನೆಂ ಚಿಂತ:ಪ್ 

ಪಿಕಯ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತೊ ಸೊಡಿನು. ಮೊಜೆ 

ವಿಳಾಪ್ ಅರಣ್ಕಾಂತ್ಲೆಂ ರೋಧನ" ಕಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ಪ್ರಕಾಶ್...” 
"ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ತುಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಚ್ 

ನಾಂಯ್?” ಹಾಂವೆ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. 

“ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೊಂಯಾಂ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ 
ಚುಕವ್ನ್ ವೆತಾಲಿಂ.' ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನತಾಲಾಂಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮೂಸಾ ಗೆಲ್ಲಿಂ. 
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ಕೊಣೆಂಗೀ ಎಕಾ ಅನ್ನಾಡ್ಕಾನ್ ವಿಶ್ವನಾಥೂಕ್ ಖಬಾರ್ ದಿಲಿ. ಆನಿ 

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಕಾ ಮಾರಾಂನಿ ಹಾವ್ ತೀನ್ ದಿವಸ್ ತಾಪಾನ್ ನಿದ್ದಿ. 

ತ್ಮಾ ನಂತರ್ ಹಾಂವೆ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಆದ್ಲ್ಯಾ 

ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾಮಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಭಾಯ್ ಗೆಲ್ಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚೆಂ ಏಕ್ ಪೂನ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ...” ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಧಾರಾಕ.ರಿಂ 

ದುಃಖಾಂ ವ್ಹಾವಯ್ತಾಲೆ. ಸ್ 

ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಜು ದೊಳ್ಳಾಂನಿಯೂ ದುಃಖಾಂ ನಿಶೆಲಿಂ. "ಇಗರ್ಜೆ 
ದೆ S ು ಬ 6 6 ವೆಚೆಂ ಪೂನ್ ಲುಭ್ಲೆಂ...' ವೀರಾಚಿಂ ಉತ್ಪಾಂ ಖರಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜೆಕ 
ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲಿಂ. 

ವೀರಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಶೆತಾ? ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚೆಂ ಏಕ್ 
'ಭಾಗ್' ಮ್ಹಣ್ಣೆ ತಸ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೀರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ!!! 

ಪುಣ್ Deon? 

ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಆಸು. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚ್ಕುಕ್ ಕೊಣುಚಿಯೊ 

BITS ನಾ. ತರೀ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೂಸ್ ಲೆಗುನ್ ಚುಕವ್ನ್ 

ಘೆತಾಂ. POD, ಜೊಡ್ಜಾ ಆಶೆನ' ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಳೆ ಇ ಮ ತರೀ ತೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ'!! 

GILD APA ಚಲ್ತಾನಾ, ಭಾಯ್ಸ್ ಆಟ್ನೇಟ" soe, ಮೂಸ್ 
ಯೆಂವ್ಚಾ ಚಲಿಯಾಂವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಪಟ್ಟುಂಗಾಂ! ತಾಂಚಿಂ ನ್ಹೆಸ್ಸಾವಿಶಯಿಂ 
ಫೊಕಣೂಂ!! ಫುಲ್ಲೆಲ್ಯು-ವ-ಫುಲಯ್ಲೆಲ್ಶಾ ವಿಶ್ವ್ಯುದಿಶಿಂ ಕಾಮುಕಿ ಭಾವನಾಂ!!! 

“ಹಾಂವ್ ಹಾತಿಂ ತಾಳಾ ಘೆವ್ನ್ 'ಗೀತಾ'ಚೆ ಪಾಠ್ ವಾಂಚ್ತಾಂ-ಯಾ- 
ಭಜನಾಂ ಗಾಯ್ತಾಂ ಖರೆ,” ವೀರಾ ಮುಂದರುನಿ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, “...ಪುಣ್ 
ಮೂಜಿ ಮತ" ಮೊಜಾ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಪ್ರಕೀಶ್.,, ಹಾಂವ್ ಹಿಂದ 
ನಹಿಂ,,ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್. ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪೆನ್ ಹಾಂವ್ 

L 

o 

qo Dre Aue Oe.” ಫುಡೆಂ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾತೂನ್ ಉತ್ಪಾಂ ಸುಟ್ಟಿಂ 
ನೂಂತ್. ತೆಂ ಹುಸ್ಕಾರೊನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. 

ಪುನ್ಯಾನ ಶಾಂತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಬರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. 
ನಾ-ತಂ೦್ ಪಟ್ಟೆನ್ ಪಟ್ಟಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ರೆಂ-ಗೀ 
ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ!! “ರಡಾನಾಕಾ ವೀರಾ...” ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ 

2 
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~ ಕರ್ಚೆಂ ಶ್ರಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ, “,.,ದೇವ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಗಿತಲೊ. ತು ತುಜಿಂ 
| ಭಾವಾರ್ಥಾಂತ್ A o° SPERN] ವ್ಹಡಿಲ 0" ಕೆಲ್ಲ ಘಾತಾಕ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕುಶ್...ನಾ ತರ್ ಮೊಜೊ ದೇವ್ ಮೊಜಿಂ 

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಯ್ಕಾತೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ...” “ಆಮ್ಚಾ ಸ್ಥಿರಾಸಣೆಕ್ ಪುರಾಸಣ್ 

ಯೆತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೇವ್ ಥೊಡೆ ಪ:ವ್ವಿಂ ಖುಶಿ BOR, ವೀರಾ... 

ಆಮಿ ಧಯ್ರಾನ್ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ ಆನಿ-ಸೈರಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ 

ಜಾಯ್...” ಖಂಯ್ಸರ್ಗಿೀ ಪಾದ್ರಿನ್ ಸೆರ್ಮಾವಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲಿಂ ಉತ್ಪಾಂ 
ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಮೊಜಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘೊಳ್ಳಿಂ. 

' “ಮೊಜಾ ಸೈರಾಣಾಕ್ ಗೈರಾಮ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಲುಗ್ಗು ಪ್ರಕಾಶ... 

ಆತಾ'ತಾಂ ಮೊಜಾ VCS, We ಪ್ರಕಾಸ್ ಪಾಲ್ದುಲಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ 

ಸಲ್ವಾತಾಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ! ಮೊಜಾ ಹ್ಯಾ ಕರ್ಗೊಣೆ ಥಂಯ್ ತುಂವೆ 

ನಗೊ೯ OS ನಜೊ ಪ್ರಕಾಶ್... ಮೊಜೊ ಆಧಾರ್-ಸ್ತಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಜಾಯ್...” ತಾಣೆ ಮೊಜೊ CNS Hod 0 ಹ ತ್ ಧರ್ಲೊ. 

BAW) ಕೂಡಿ-ಅತ್ಮ್ಮ್ಯುಂತಿ" ಬುರೀಕ್ ಶಿರ್ಶಿರೊ PKA, cë 

ವೀಜ್-ಸಕಕ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮಿರ್ಮಿರೊ ಉಟ್ಲೊ. 

ವೀರಾ ಮೊಜೆ ಥಾಮ್ನ್ $30 ಆಶೆತಾ? “ಆಧಾ೦*-ಸ್ತಂಬ'' ಜಾವ್ನ್ 

ಜಾಯರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಕಸಲ್ಯು ಉದ್ದೇಶ: ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ? ವೀರಾ ವಿಶ ೈನಂಥ:ಕಃ 

ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ wosa neo? ವ- ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚೆನ್ 

ಪುಣಿ ಕರ್ತಾಗಾಯರ್? 

— ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾ, ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾಗೂಂಚಾ 

ಧೊಲಿಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಗೆಂ! ಏಕ್ ಸಂಕಟ AH ah, 

ದೋನ್ ಕಂಠಕ್ ಆಪ್ಜಾಯ್ತಾಂ ತಶೆಂ ಮೊಜಾ ಕಾಳ್ಕಾಂತ್ ಮುಸ್ಸುಲಚಂ 

ಕೊಸ ಪ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ!! 

ಪುಣ್ ವೀರಾಚೊ ಮೋಗ್ 023d SDP} B ಕೊನ್ಯಾಂತ್ "ಜೂನ್ 

ಜಾಗೊ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಕಾ ದಿಗೊ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ವೊಗೊ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ 

ಸಮಾ ದಿಸ್ಲೆಂಗಾ! 
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ಕತಿ p TA 

“ತುಂ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ಮೊಜೊ ಕುಮೈಚೆೊ ಹಾತ್ ತುಕಾ 

ಕೆದ್ನಾಂಯೂ scant ಆಸಾ Soa ಹಾಂವೆ ಆಶ: ಸನ್ ದಿಲೆಂ. 

“ಹಾಂವ್ ಧನಂ... ಕಾಜಾರ್ ದ ಖಾತಿರ್ ತುಂವೆ 

ಮೊಜೆರ್ ರಾಗ್ ದವು ಕ್ ನಂಯ್... 

“ಕಸೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾ ರಾಗ್ ದವರ್ಕೊೊ ವೀರಾ? ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಸಹ 

ಪುಸುಂಕ" ಜಾಯ್ನಾ! $30 ನಿರ್ಮಿಲಾಂ ತೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!” ಹ್ಯಾ 

ಉತ್ಪಾಂನಿ ಮೊಜೆಂಯೂ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಟ: ಪುನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. 

“ವೀರಾ, ವಿಶ್ವನಾಥಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿ ವಯ ಇತ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್ 

ಆಸಾ ತರ್ ತೊ Zoko ಲಗ್ನ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲೊ? 

ತಾಚಾಚ್ ಜಾತಿಚಾ ಚಲಿಯೆಲಃಗಿಂ ತಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವೈತ ಆಸ್ಲೆ ನಹಿಂವೇ? 

ಆನಿ ತುಮ್ಚೆಂ GAs ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜಾಲೆಲೆಂ. ಆನಿಕೀ OF ಅಜಾಪ್,,,” 

ವಿಶ್ವನಾಥ: ವಿಶಿಂ ದುಭಾವಿ ಸವಾಲಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. 

“ಹೆಂ Aww ಹುಂವೆಂಯೂ ವಿಶ್ವನಾಥಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ,” ವೀರಾ 
ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, “ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ -ಕಶೆು ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಹಿಂದು 
ಚಲ್ಮಾಂಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಸ್ತ ತಶೆಂ ಹಿಂದ್ವಂಚು ಚಲ್ಮಾಂಕೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ 
pS ಪಿಶೆಂ ಕಂಯ್.  ಮೊಜೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ತಾಂಚಿ: ಜಾತಿಂತ್ ಮೆಳಯೊ » 5.20 ಮ್ಹಣ್ ತುಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟುಂಲ;ಗಿಂ 

WMO’ ಮಾರ್ಲ್ಲೊ ಕುಯ್. ಇಗರ್ಜೆ ೦ತ್ OA Of ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 
ಮೊಜಿಂ ಆವಯ್ ಆನಿ ಭಾವ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಒಪ್ಮಿನಾಂತ್ ಮ್ಲ ಳ್ಳ್ಯ್ಯಾ 
ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತೊ GAI ಜಾಲ್ಲೊ ಕಂಯ್.” 

“ತುಜಿ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಜಿಣಿ ಆಮ್ಚಾ PLB, ಪಿರಾಯೆಚಾ ಖರಾಯೆನ್-- 
ಖರ್ವಡೊನ ಕಾಜಾರಾಕ* ದರ್ವಡ್ಜಾ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಮತಿಕ್ ವರುಂಕ್ ಫಾವೊ 
ವೀರಾ,,,” ನಿಜಾಯ್ಕೂ ದಿಸಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೂ GIB, (0ತ್ ರಾತಿಕ್ ಪಡೊನ್ 
ವೀಂ:ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಕುಸ್ಕಾಲ್ಲಂ. 

“ಉಲವ್ನ್ -ಉಲವ್ನ್ ಥೊಡೆ ೧-ಸೊ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಥೊಡೆಂ 
ಕಾವ್ ಕರ್ತಾಂ,” ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾಂ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಜಾ ಲ್ಹಾನ್ 
ಘಡಿಯಾಳಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೀರಾ ಉಟ್ಗೆಂ. ಆನಿ ಮೆಜಾರ್, ವೊಣ್ಣಿಕ್ 

36 



'ವಣ್ಕೊನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಪಳೆತ್ಸ್ ತೆಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವ್ಲೆಂ. 

1." ಎಕು ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಾ೯ಜೆಂ ಮುಗ್ಗ್ ಮುಖಮಳ್ ಬೋವ" ಸುಂದರ್ 

ಥರಾನ್ ತಾತುಂ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ. 

“ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಬೋವ" ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾ ಪ್ರಕಾಶ್...” 

“ತೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಮೊಜಾ ಎಕಾ AIYA ಅಮರ್ ಉಡಾಸ:ಚಿ. 

ಕಾಣಿಕ್” ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. 

ತೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂನಾ. ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಭಿತಂ್ ಚಲ್ಲೆಂ. 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ: 

ಛೆ! ವೀರಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಗನ್ನೆನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಾ? ಮೊಜೆಲಾಗಿಂ 

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಮಿ: ಕಸಲ್ಯಾ ಸುಖಾನ್ ಆಸ್ಟ್ಯಾವ್? ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಕಾ 

ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಡೆಂಯಕ್ ದೆವಾ? 

ಹಾಂವೆ ಪುರ್ಪರಾತ್ತ್ ರಾತ್ಮೈಂ ರಾಂದುಸ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. 

ವೊರಾಂ ನೋವ್ ಜಾತೂಂ, ಸೊಪ್ಯುಚಾ ದೂರಾರ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ಲೆ. 

ಹಾೋವೆಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ದಾ೧್ NP O. 

ಕಾಲ್ಮೈಪರಿಂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಲಕೊನ್-ಲಕೊನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ. 

“ಕೋಣ್ ತುಂ? ಹಾಂಗಾ ಕಸೊ DRA oso?” ತಾಚಿಂ ಹಿಂ 

ಸವಾಲಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೊಜಿ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಜೀಬ್ ಭಾಯ್ ಯೇನಾ ಜಾಲಿ. 

“ಕ,..ಕೆತೆಂ...ಉ....ಉಲಯ್ರಾಯರ್ QI TH ಮೊ... ಮೊಜಿ 

ತುಕಾ ವಳಕ್ ನು?” ಹಂಂವ" MÄSO 

“ಗಾಂವ್ಚಾ ಭಿಕಾಲ್ಮಾಂಚಿಯೊ ವಳಕ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ಲೊ 

ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಂ?” 

ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಲಿಯೆಪರಿ” ಮೊಜಾ ಕಾಳಾಕ್ ತೊಪ್ಲಿಂ. ಘರಾ 

ಭಾಯ್ ತರ್ ಜಲ್ಲಿ ತುಚೆ ದಾಂತ್ ಕಾಡ್ನ್ ದುಕ್ತೆರಾಕ್ ದಾನ್ ದಿತೊಂ! 

“ತುಕಾ ತುುವೆಂಚ್ ಕಾಲ್ ಅಮೆರ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ'ಲ್ಲೆಂಯಕ"ಬಾ!” 

ವೀರು ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ D ಣಾಲೆಂ ವಿಶ ೈನೂಥೂಲಾಗಿಂ. 

“al or ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ? ಕಿತೆಂ? ತೊ vwy o- 

ರಾವೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ? Sow ದ:ದ್ಲೊ ಭೂಯಕ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ?” 
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> ER 

ಹರ್ಯೆಕ್ ಉತಾರ್ ತಾಚೆಂ ಕಸಾಯರ್ಗ:ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಚಾಚಾಯ್ಲೊಲೆ 

ಪರಿಂ ಮೊಜೆಂ ಆ.ಗ್ ಕೊಚಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ. 

ದೆವಾ! ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ವೆ ೦? ಹಾಂವ್ ಮೊಜೆಂ ಅದ್ದೆಂ ಬಿಡಾರ್ 

ಸೊಡುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ಹೊ ಹಪಿಯೆಪ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ Cass’ ಖುಲಿ 

ಕರ್ ಮ್ಹಣಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ್ ಹಾಂವೆ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ? ರಾತ್ ಖಂಯ್ 

ಫಾಲೆಂ ಕರ್ಮಿ? ಚಾ 

“ಸಮಾ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್...” ಹಾಂವೆ ಪರಾತ್ಲೆಂ, “ಮೊಜೆಂ 

ನಾಂವ್ ಪ್ರಕಾಶ್...ಕಾಲ್ ತುಜಾ Gave’ ಶುಂತಾಕ್ WD ,03* ಥಾವ್ನ್ 

ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ಚ್ ತೊ...” J ಮತ್ ನಿತ್ಕಾ ರಪ್, ಹಾಂವೆ 

ಸಂಗತ್ ಪೂತಾ Fosa 

“ಹ ಜ್ aca ae: ತೊ 
co ೦ 0 

ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಮ್ ಹಾಸೊ! 

ಆಮಿ ತಾಕಾ ಸಳೆತ್ತ್ ರಾವ್ಸ್ಯಾ 

ಏಕ್-ದೋನ್-ಶೀನ್-ಚ್ಕಾರ್! 

ನಾ-ತೊ ಆನಿಕೀ ಹಾಸ್ತಾಲೊ 

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿಸೊ ಫಣಿ ಜಾಲಾಗಾಯ್? ಸೂಗ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆ:ಯೂ 
ವಕಾತ್ ಪುಣಿ ಘಾಲುಂಕ್ನಾಂಮೂ? 

“ತುಂ ಭಿಯೆಲೊ ಯ್ಗೊ ಪ್ಪ 3: ಶ್ ಹ್ಹ ಹ್ಹ ಹ್ಹ ಹಾಂವೆ 

ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ನ್ Soo... ae ಮ್ಹಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೊ --ಭುರ್ಗಾಕ 
ಆರಾಂಪ್ಚಪ “ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಜಾಯಕ್ 
ಆಸ್ಥೆ ಹಂ ವಬಖಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿರ್ಮೊತ್ ದಿಸ್ಲಿ... 

ಹೊ ಮೊಜೆಲಾಗಿಂ ಅಸೊಯೂ ಕಿತ us 3399, ಆನಿ ಮೊಜಿಂ 
ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಚುಳ್ತಾ? 

“ತುಜೆಂ ನಟನ್ ಮ್ಹಣೊನ” ಮೊಜೊ ಏಕ್ DII O ಜೀವ" ಉಡ್ಡೊ.' 
ಹಾಂವ್ ತಾಚು ನದ್ರೆ ಸಮೊರ್ DÄ O, 

ತರೀ ವಿಶ್ವನಾಥಾಚೊ ವಿಚಿತ್ಸ್ ಸ್ವಭಾವ ದೆಕೊನ್ ಮೊಜೆ ಥಂಯ್ 
ತಾಚೆವಿ Bo ದುಭಾವ್ ಚಡಾತ್ತ್ ವಚೊಂಕ್ Oia. 
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P i- 

“230 ಮೋಬಾತಾ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ? sA Coe ತೊಂದ್ರೆ 308° 

ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಂ...” ತೊ ಮೊಜಾ ರೂಮಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ, “ಹ್ಹ... 

ಬೋವ್ ನುಜೂಕಾಯೆನ್ ವಸ್ತು ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಯ್...” ತಾಣೆ 

ಪ್ರಶಂಸಾ ಕೆಲಿ. 

“ಹಾಂಗಾ ಬರೆಂ ಜಾತಾ...” ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. 

ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಚಡ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ತಶಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. “ತುಂವೆ 

ನವಿ ವಸ್ತಿ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲ ಲೆಕಾರ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಇಲ್ಲೆಂ ಗಮ್ಮತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ಜಾಯ್...” ತೊ ಮೊಜಾ ಖಾಟಿಯೆರ್ ಬಸ್ಲೊ ಜಿ. 

“ಖಂಡಿತ್...ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತುಕಾ?” ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

“ಮೊಜಾ ಮೊಗಾಚಿ ಮೆಕ್ಡವೆಲ್ ವ್ಹಿಸ್ಕಿ...” 

“ಹಾಂವ್ ವಚೊನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಂ,” ಹುಂವ್ ನ್ಥೈಸೊಂಕ್ ತಯಾರ್ 

ಜಾಲೊಂ. “ಆಜ ನಾಕಾ-ಬಾ.... ಫಾಲ್ಕಾಂ ಹಾಡ್ಯತ್ ...” ವೀರಾನ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆತ್ಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥಾಲ:ಗಿಂ ಮ್ಹ o. 

“ನಾ...” ತಾಣೆ ಗೊರೊಜ ಮಾಡ್ಲಿ, “ಜಾಂವ್ಚೆಂ Ao ಅಜಜ? 

ಜುಂವ್ಮ್ ಜಾಯ್....ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಂ ವಚೊನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆ...” 

ಹಾಂವ್ ನ್ಹೆಸ್ಲೊಂ. 

ಘರಾ ಲಾಗ್ಲಾರ್ಚ್ ವಿದೇಶಿ ಸೊರ್ಯಾಚೆಂ ದುಖಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ 

Wes, Bw Bio” ವ್ಹಿಸ್ಕಿ ಹಾಂವೆ ಘೆತ್ಲಿ. ಆನಿ ಲಾಗ್ಮಿಲ್ಕಾ ಹೊಟ್ಲಾ 

ಥಾವ್ನ್ ಮಾಸ್ 
ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಇ. 

“ಹಿ ಇಷ್ಟುಗತ್ ಕೆದ್ದಾಂಯೊ ನಷ್ಟುನಾ ಜಾಂವ್ಲಿ.,.” ಮೊಜಾ 

ಸಾಕ್ ಅಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ SAN, ನ್ ತೊಮ್ಮ ud 

ಹಾಂವೆ ಚಡ: ಘೆತ್ಲೊನಾ. 

ವಿಶ್ವನಾಥಾನ್ ಮಾತ್ ಫುಕ್ಕಾಚೊ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಸುಶೆಗಾತ್ 

ಘೊಟ್ಟೊ NR 
a o ಧಾೂಂವೂತ್ಸ್ GAO. ಹ ಟ್ ಟಾ A, 

ಹಾಂವೆ BGO wos ಮು ಅ) ಮಿ ಖಲಿ ಜಾತಿ DA ಫೊಂಂ 

ಮಧ್ಯಾನೆಚಾ ಬಾರಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾತಾ 
aN 

cv 
ಲ Z 
ಕ 
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ಎಶ್ವನಾಥಾಚಿ ಜೀಬ್ ಪುರ್ತಿ ಪಡೊನ್" ಗೆಲ್ಲಿ. ಜೀವ್ ನಾತ್ಲೆ ಪರಿ, 

ಕೂಡಿಂತ್ಲೊ, ನಾಡಿ ಮೋವ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಿಂ ತೊ ಮೊಜು ಖಾಟಿಯೆರ್ಚ್ 

ಗಳ್ಳೊ. “ಸೊರ್ರಿ ವೀರಾ...ತಾಣೆ Bed ಹಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ 

ಉಳ್ಳೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ...” 

“ತುಜಿ ಚೂಕ್ ನಾ ಪ್ರಕಾಶ್... ಪರ್ವಾನೂ..,ಸಕಾಳಿಂ ಪ:ಸುನ" 

ಘಟ್ಟ್ ನೀದ್ ಇಡುಂದಿ...” ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ BAC. 

ನಂತರ” ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯಿ್ನಿ ಮೆಳೊನ್ ತಾಕಾ ತುಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ 

ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹೈಲೊ. ಆನಿ ಹಳೂ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ nd 

ಮಾಂಕ್ಕೂ AMIE O® ತಾಚಿ Baca, ಪ್ರೂರೆ:ಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ. 

Doody Ne ಕೊನ್ಮಾಂತ್ Wos7 Ga, ಶಾಂತಾಕ್ ಜ:ಗವ್ನ್, ವೀರಾನ್ 

ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ಮಾಕ್ ಭಿತರ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆ ಲೆಂ. ಆಮ್ಚಾ ಗಮ್ಮಾತಾಯೆ 

ಮಧೆಂ ಶಾಂತಾಕ್ ಆಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಫಾಂವ"! 

ಆಮ್ಚಿ ಖುಶಾಲಾಯಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಲಿ. 

— ಚಿತುನ್ ಮೊಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಏಕ್ poide ಜಾಲೆಂ. 

ಹಾಂವೆ ರಾಂದುನ್ GAG So ಜೆವಾಣ್ ಕರುನ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಳೂ 

ಖಾಟ್ಕೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊಂ. 

ನೀದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲಿನಾ. Fd, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತರೀ ದೀಷ್ಟ್ ಮೊಜಿ 

ಪಾಕ್ಯಾಚೆ DY ALA, cB Oa, ಆನಿ ಮತ" 232,00 ಘುಸ್ಟೊಂಕ"ಲಾಗ್ಲಿ!! 

ಛೆ! Bedero ಮಧುರ್ ಪಿಂತುರಾಂ, ಸುಂದರ್ ರಾವೈರಾಂ 

AAD, ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ವೀರಾ ಹಾಂಗಾ ಕಸಲಿ ದಗ್ದೊಣಿ ಭಗ್ತಾ? ಸುಖಾನ್ 

ಪತಿಚು ಹರ್ದ್ಮು೦* ತಕ್ಲಿ Go, ASQ, ಸ್ವುದಿಕ ಘಡಿಯೊ ಸೊರ್ಮಾನ್ 

ನಾಸ್ ಕರ್ಕ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾತ! ಪತಿಚಾ ಉಬೆಂತ್ ಸ ಸಾರುಂಕ್ ಜಾಯ" ಆಸ್ಲೊ 
ಉರ್ಬೆಚ್ಕೊ ಸುಮಧುರ" ರಾತಿ ವೀರಾ ಏಕಾಂತಾಂತ" ಸಾರ್ತಾ!! ಆನಿ ಹ 

ಆಕಾಂತಾೂತ್ ಭರ್ತೂ!! 

ವಿಶ್ವನಾಥ" ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಕಸಲೂ ಪಿಸೊ! ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಪ್ರತಿ ಬಗ್ಗೆ 
ದವ್ರುನ್ ಸೊರ್ಕಾಚ್ಕೊ ಬೊತ್ಸಿ ಆರಾಯ್ತಾ! ಉಮಾಳ್ಮನ್ AR, ರಾತಿ 
ಆಮಾಲಾನ್ Bodl! 
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ಹಾಂವ್" ತೆವ್ಯೀ-ಹೆವ್ಯಿಂ ಲೊಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ-ನಿದೆಕ್ ST, ಆಶೆನ್! ೆ 

B35 ....ಟಿಕ....ಟಕೀ! 
'ಮೊಜಾ ರೂಮಾಚಾು DITOS ಶೊಕೆ KAS ಆಯ್ಯ್ಕೊನ" ಹಾವ್ 

ಏಕ್ ಪುವ್ವಿಂ ಉಡೊನ್ TRAO. 

| ಕೋಣ್ ಜುವೈತ್? 

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಮಾಲ್ ಫಿರ್ವೊನ” ಮೊಜಾ ದಾರಾರ್ ಸೊರ್ಯಾ 85280" 

ಪರೆ ಕುರ್ವಾತಾಗಾಯ್? ವ-ವೀನಾ ಪುಣಿ? 

"ವೀರಾ'-ಮ್ಹೃುಣ್ತಾನಾ ಮೊಜು ಹೃದಯಿಂ ಬಡ್ಡಡೆ ವಾಡೆ. 

ಕಿತ್ಯಾ ಆಯ್ಲಾಂ ಜಾವೈತ್? ವಿಶ್ವನುಥಾನ' ಉಟೊನ್ ಕರ್ಕರೆ ಪುಣಿ 

ಸುರು SMT? ವ-ವಿಶ್ವನಾಥ:ಕ' ರಾಚಿ ಪುಣಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ? 

ವಾ-ತರ್ ದುರುದ್ದೆ €ಶೂನ್ ವೀರಾ ಮೊಜಾ ದಾರಾ... 

ಟಕ oF tae? ಟಕ! 

ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ನುಂ ರಾವಯ್ಲೀಂ! 

ಆನಿ WEE OIA ಬಾಗ್ಲಾಚಿ DY ಉನಯ್ಲಿ. If 

"ಶೂ..." ವೀರಾನ್ GH, ವೊಂಟಾಂಚೆಂ* ಬೊಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕು 

ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲಿ. ಆನಿ ಶೀದಾ ಮೊಜಾ ರೂಮಾ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ನಿಶಬ್ದ 

ಮತಾವರಣ' ಭಂಗಯ್ನಾಶೆಂ ತಾಣೆ ಖಳ" ಘಾಲಿ. 

“ವೀರಾ ತುಂ ಹಾಂಗಾ? ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ?” ಹಾಂವ್ ಪುಸ 

ಆವಾಜಾನ್ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊಂ. 

“a Ogas... ಹಾಂಗಾ-ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ? ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ನವಾಲ್?” ತೆ 

ಕಾಳೊಕಾಂತಿ" ತರೀ ತಾಚ್ಕೊ MPA, ದಾಂತಾ-ಪಂಗೆ Ay ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ 

ದಿಸ್ಲ್ಯೊ. 

ತೆಂ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ಮೊಜಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಗೆಂಚ್! 

“ವೀರು, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ Z ಪತಿಕ್ ಜಂಗ್ ಪುಣಿ ಜಿಯ 

ಆಮ್ಮಿಂ ದೊಗುಂಯ್ಚೊಂ ವೆೊಡಿಂ DT ರೂಮಾಂತ್ ಪುರುಂಕ 

ತೊ.” ಹಾಂವ್ sac, ಣೆನ್ ಫ್ರಮಾರ್ಲೊಂ. 

ಲ (ಟೈ 
į 

e -f 

( 21 

4 



“ತುಣೆ ವಾಸ್ತವ್ ಪ್ರಪಂಚಾಕ್ ಯೇಜಾಯ್ ತೆರ್ ತಾಚಾ 8999, Că 

ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ತಾಪಾಜಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್...ಆನಿ ಎಕಾವೆಳಾ ಮಧ್ಯಾ 

ಜಗ್ ಜಾಲ್ಮಾರೀ ಉಟೊನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ ಆಟೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಆಸ್ನಾ ೦. 

ಹ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ವಿಸರ್ಕುಂ ತಿ ಗಜಾ ಕಿತ್ಕಾಚಿಯೂ ಪರ್ವಾ 
ನಾಸ್ತೆ ಪರಿ) ತೆಂ ಹುಂಕಾರ್ಲೆಂ. ; 

“ತರೀ ತುಂ ಆಯ್ಲಾಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾ? ಕಿತೆಂಯೂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ 
ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಉಲವ್ಯತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ನಹಿಂವೇ?” ಸಂ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ 
ಮ್ಹಳೆಂ... “ತುಂ ಬುದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ್,..ತುಂವೆ ಮೊಜಿಂ ಶುದ್ಧ್ ಭಗ್ಗಾಲ 

ಆಜೂನ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುನ್ ಫಘೆಂವ್ಕ್ನಾಂಯರ್,..ಕಾಲ್ ಆನಿ ಪೋರ್ ಥಾವ್ನ್ 

ಹಾಂವ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ-ಉಲಯಿಲ್ಲಿಂ-ಫಕತ* ಶಿಂಪಿಯಾಂಕ್ ಹುನೊನಿ ಉದಕ" 

ವೊತುನ್ ಚುನೊ ಕರುಂಕ್ ನಹಿಂ- ಬಗಾರ್ ಪಾಡ್ ಪಡ್ಲೆ ©a, ವೊಣ್ತಿಕ್ 

ಸೊಭಾಯ್ ಹಾಡುಂಕ್...” 

ವೀರಾ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ? ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಅರ್ಥ೯ 

CEOS" WS" ಹಾಂವ್ ಕಷ್ಟಾತಾಂ. ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್ ಬುದ್ದು. ಮ್ಹಾಕಾ 

ಸಮ್ಮಾನಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಬುದ್ದು ಥಾವ್ನ್ ನೀರಾ ಕಿತೆಂ ಆಶೆತಾ ಜಾವೈತ್? 
'ಕಷ್ಟ್ಸು-ಸುಖಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸಂಗಿಂ ಸಹಭಾಗಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿಂ,' - 

ಮ್ಹಣ್ ರೆಸ್ಬೆರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಎಕಾ ಪರ್ಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾ 
ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಮಾಗ್ತಾ ಜಾವೈತ್? 

ಹಾಂವ್ ವೀರಾಚೆ ಕುಶಿಕ್ ಬಸೊನ್ ತಾಚಾ ಮುಖಮಳಾರ" 
ವರ್ಣಾಂತಂ" ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಭಗ್ಗಾಂ ವಾಚಿತ್ತ್ ರಾವ್ಲೋ! 

“ಹಾಂವ' ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಪ್ರಕಾಶ್..." ಹುನೊನಿ ಉಸ್ವಾಸ್ 
ತಾಚೊ ಮೊಜಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಡುಳ್ತಾನಾ, ಮೊಜೊ ಸ್ವಾಸ್ ಜಥ 

ಇಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಬಸ ಸೆಳೆ ಥಂಯಕ್ ಹ ರಳು ಳ್ಳೊ 0. 

“ಉಲಯಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ,,, ತುಂ JE ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯರ್- 
ಯಾ-ನಾ?” 

“ey ಹಿ ಕಸಲಿ ಸೇದಿಗ್ಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಂವೆ ಅಪ್ಣುಯ್ಲಿ. ಏಕ್ 
ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಎಕಾ ಅಪುಟ್ ಆಂಕಾ ರ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಮೊಗುಚೆಂ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಾ [| 
ತೆಂಯೂ ಸ ಜಿವೊ-ಜಿವೊ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ..." 
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೫ ಹಳೆ ವೀರಾ...ಶುಂ ಏಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ. ಕಾಜ:ರಾಚಾ ಸ್ವಾದಿಕ 

ಾಕ್ರುಮತಾಂತ್ ತುಂವೆ ದೆವಾ ಸಮೊರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ: 5" ಭಾಸ್ OO: ಯ್: 

ಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ...” “ಪ್ರಕಾಶ್.,.” ವೀರಾನ್ gems’ ಸ್ವರಾನ್ ದೆಕ್ಕೊ 

ಕಾರ್ಗೊ. “ತುಂ ಆತಾಂ ನವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಸ್ತಿನಾಕಾ ಆನಿ 

ೂಜೆ GSM ಮಸ್ತಿನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಆತುಂಚ" ಎಕು ಬೊಬೆನ” ಮೊಜಾ 

ಾರ್ದ್ಯಾ್ ಜ:ಗಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಕಾಂ. ಆನಿ ತುಂವೆ ದೊಳೆ ಮಿಣ್ಕುಂಜಿ: ಭಿತರ್ 

ಎಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತುಸ ಲೊಟುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಕ್ತಾ ಪರಿ 

2, ಣಾಲೆಂ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್. 

ಹಾಂವ್ ವಕೌನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. 

ನಿಜಾಯ್ಕೂ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಲ್ಕುರ್ ಮೊಜಿ ಮುಕ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿ 

'ಅಧೋಗತಿಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಡಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 

“ಪ್ರಕಾಶ್... ಮೊಜಾ ಮೊಗು...” ಮೊಜೆ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಂತ್ ಘೆವ್ನ್ 
ತೆಂ ಹುಸ್ಕಾರ್ಲೆಂ, “,,, Hows ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಲಗ್ನಾಚು ಘೊಟಾಳ್ಯಾ ನೆಂತರ್ 

ಕೆಶ್ಚಿಂ ಭಗ್ಮಾಂ ಮೊಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಸೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್... 

'ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಸಾಯ್, GS, ಹಕೀಗತ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ 

'ಉದುಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕರ್ಗೊಂಜಾ ಕೆಂಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಮುಗೊ೯ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ, 

'ಗಾಂವೂಕ್ ತರೀ ವಚೊನ್ ತುಜೆಲುಗಿಂ ಉಲವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ" ಹ್ಯಾ ಕರ್ಪುಲ್ಲೂ 

'ತೊಂಡಾನ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ವಚೊಂ? Hew AoW, GS, ಗುಪ್ತ್ 

ಆಕಾಂಕ್ಷ ಆತಾಂ SDL, ಜಾಂವ್ಚಿ ಘಡಿ ಲಾಗಿ ಪಾವ್ಣ್ಯಾ.,,? ತಾಣೆ ಮೊಜಾ 

'ಹಾತಾಂಚೊ ಉಮೊ ಫೆತ್ಲೊ. 

“ವೀರಾ,,,.ಆತಾಂ ತುಕಾ ಉಣೆಪಣ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?” ಹುಂವೆ 

ವೊಜೆಂ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ಲೆಂ ದೆಂವಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. 

~ 

ತುಜಾ ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ವಿಶ್ವನಾಥಾಚಿಂ ಅತರ್ವಣಾ ತುಂವೆ ಪಳೆಲಿಂಯ" ಪ್ರಕಃಶ'. 

ಮೊಜಾ ದಗ್ಗೊಣೆಕ್ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಜಿವಿ ರುಜ್ಹುತ' ತುಕಾ ಜುಯ್?” 

“ಉಣೆಪಣ್?” ವೀರಾ ವ್ಯಂಗ, BIA 0, “ಕಾಲ್ ತಶೆಂ ಪೋಯ 
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ವ್ಹಯ್! ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ನೀರಾ ಮೊರ 

ಥಾವ್ನ್ ಆಶೆತಾ. ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸೊನ್ಯಿ 
ನಿರ್ಮಳ್ ಸಾಂಗಾತ್ Hava, ತರ್ ವೀರಾ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತೆಲೆಂ 

ಮೊಜಿ ರಗ್ತಾ-ಮಾಸಾಚಿ ಕೂಡ: ತರೀ ಕಶಿ ವೊಗಿ ರಾವಾತ್? 

ಹಾಂವ್ ಯೆದೊಳ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಎಕಾ ಮಸೂವ್ ಚಲಿಯೆಚಾ 

ಸ್ವಾದಿಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಾತಿರ್ ಮೊಜಿ ಕೂಡ್ಯೂ ತಕ್ಕಳ್ತಾ! ae 
ಮ ಧು ಸ 1 GES ಚಳ್ವಲ್ಲಾ [| 

aca ವೀರಾಕ್ ಬಳಾನ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ಲಿ. 

ಪಯಿಲ್ಲಿ ವೇಂಗ ! 

ತಾಚಾ ಉಬೆಲ್ಲಾ ಕೂಡಿಚಿ ದಾವ್ ಮೊಜಾ Sox ಧಾಂವ್ಲಿ. 
ಮೊಜಾ ದಾರ್ಬೆಲ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೊ ಉರ್ಬೆಲ್ರೊ ಉಮೊ ವೀರಾಚಾ 

ತಾಂಬ್ಚ್ಜ್ಯಾ ವೊಂಟುಂಚೆರ೦್ ಬಸ್ಲೊ. 

ಕಸಲಿ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಘಡಿ? 

ಮೊಜು ಹುತಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ದೂರ್ ಗಗನಾಕ್ ಅದೃಶ್ಶ್ 
ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾರ್ವೊ ಅಜಾಪಿಂ ಥರಾನ್ ಮೊಜಾ ಹುತಾರ್ಜ್ ವಾಪಾಸ್ 
ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಲೊ! ಸ್ವಪ್ಪಾಂತ್ ಲೆಗುನ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಭಾಗ್ 
ಪುಂಯಾಂಥಳಿಂ ಜಮ್ಣೆಲೆ.!! 

"DOD, ತುಜಾ ಕುಳ್ಹಾಂತ* ಮೊಜೊ ಮೋಗ್ ಆಜೂನ್ ಜಿವೊ 
ಆಸ್ಲ್ಲಿಪರಿಂ ಮೊಜೆ ಥಂಯೂ ಅಸ್ಮಾ” CAFO, ವೆಂಗೆಂತ್ ಹಾಂವ್ 
Hd ಕಾನಾಲುಗಿು ಪುಸ್ಸುಸ್ಲೊಂ, “... ಹುಂವ್ ತುಕಾ ಕೆದಿಂಚ್ 

ಮುಕ್ಲೆ? $3200 ಚಿಶತಿನಾಸ್ತುಂ, ಮೊಜೆ ಧುಮ್ನ್ ದೃಢ" ಉತ್ಪಾಂ 

ಹಾಂವ' ಧನ, ಪ್ರಕಾಶ್.., DS, ದಿವಸ್ ಪುಣಿ ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ 
ಸಂತೊಸಾನ' ಸಃ ರೈತ ಪಾತಳ್ ಚುಂದ್ನು RAD ಉಜ್ಜುಡುಂತ' ANS DIAD) 
ಮುಖಮಳಾ ವಯೊ ae ೪" ಹಾಂವೆ oe 

sige ಕ್ರೀಮಾಳ' ಉಲವ್ನ್ವಾನ್ ರಾತ್ ಕಿತಿ ಸರೊನ್ ಗೆಲಿ F 
m m m Dd “ನೆಣಾ, 

f 
: 
| 
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“ಆನಿ ತುಂ swe’ ವೀರಾ,,,ಆಯ್ಚಾ ಎಕಾ ರಾತಿ ಭಿತರ್ ಮೊಗಾಚಿ . 
ಸೇಪೂರ್ಣಿ ರೂಚ್ ಚುಕೊನ್ ಕೊಣಾಯ್ಜಾ ದೊಳ್ಳಾಂಕ್ ಸುವಿ ಜಾಂವ್ಚಿ 

ನಾಕಾ,” ಹಾಂವೆ ಮ್ಲ ಳ್ಲೇ-ವಿಶ ನಾಥಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್. 

“AN, ರಾತ್ ತುಜಾ ವೆಂಗೆಂತ್ಚ್ ಸಾರ್ಕಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ 

ಮ್ಹಾಕಾ,” ಕಷ್ಟಾಂನಿ So Uso, “ಫಾಲ್ಕಾಂಚಿ ರಾತ್ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಕಶೆಂ ರಾಕ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಖಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ...” 

“ಕಿತೇ? ಫಾಲ್ಕಾಂ ರುತಿಂಯೂ ಹಾಂಗಾ ಯೆತಾಯಕ್ ?” ಹಾಂವ್ 

ಖರೊಚ್ ಹಾುಂಕ್ರೆಲೊಂ, 

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ತೊ ANG, ಸೇಗಿಂ ನಿದ್ದಾನಾ, ಹಾಂವೆ ತುಜೆ ಸಂಗಿಂ 

ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊಜಿ ಚೂಕ್ ಕಸಲಿ ಅಸಾ?” 
| “ಪುಣ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ವೀರಾ,,,ಕೊಣಾಯ್ಜಾ ನದ್ರೆ ಚಾ AG, 
ಸಮೊರ್ ಅಮಿ ಪಡೊಂಕ್ ನಜೊ! ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶ ನಾಥಾಕ್...” 

ಹಾಂವೆ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲಿ. 

“ಜಾಯ್ತ್ ಮೊಜಾ: ಭೋಗಾರಾ,.,” ತಾಣೆ ಮೊಜಾ ಗಾಲಾಕ್: Bsn, 

ಕಾಡ್ಲೊ,” ಆನಿ ಬರಿ ರಾತ್ ಮಾಗೊನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. | 

ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಮಾರ್"ರಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನೀದ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ. ಮೊಜಿ 

ಮತ್ ವೀರಾಚೆಂ ಧಯ್ರ ಇಟಯ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಖರ್ಗಾಂಚೆಂ 
ಭೈಂ ಉಟಯ್ತಾಲಿ!! ` 

ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊಂ! 

ಆಯಸ್ಕಾಂತಾನ್ ಲೊಂಕ್ಕಾಕ್ ಧರಯಿಲ್ಲಿಪರಿಂ ವೀರಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ 

ರೊಸಾಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆರಾಯಿಲ್ಲಿಂ. 

ಸಕಾಳಿಂ ಆಟ್ ಉತರ್ತಾಂ ಎಕುಚ್ಛಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ, — 

ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ Ba eo ಹುಂವ್ ಕಾಮಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ 
DS BLO ಉಟ್ಟೊಂ.  ಆಓ ರೂಮಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಥಡ್ಲೆಂ. 

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಾಯ್ರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ 

ಹಾಸ್ಲೊ... “ತುಕಾಯೂ ಜಾಗಾ ಜಾಲಿನಾ ನಹಿಂಗೀ Fg., ಹಾಂವ್ 

ಆತ್ತಾ€ ಉಟ್ಲೊಂ ಮಾತ್ರ್. ಕಾಲ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್ ಜಾಲೊ...” 
ಬೋವ್ ಮೊವಾಳ್ಪಣಿ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. 
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ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಥೊಡೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಮೊಜಿಂ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯಿ 

80,00. 

ವೀರಾ ಭಿತರ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಮಗ್ಗ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಹಾಂವ್ 

WATS? ಭೂಯಕ್ಸ್ ಸರ್ತಾಂ ಪಾಸುನ್ ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂಜಿ” ನಾ! 

ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಮನ್ 

ಶೆವ್ಬಿಂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ, ತೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಚೆ 

ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ವೀರಾನ್ ಏಕ್ ನಿತಳ್ ಹಾಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೊ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ! 
> 6 3 ee ಟಚ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಒಟ್ಟು PICT, ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ'. 

ವಾಟೆರ್ ಉಲಯ್ತಾಂ-ಉಲಯ್ತಾಂ VS Teas’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜ್ನೆಸಾ 

ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. | 

"ವಿಶ್ವನಾಥ" ಫಾರ್ಮಾ WWI,” ನಾಂವಾಚೆಂ ತಾಚೆಂ ವಕ್ತಾಂಚೆಂ' 

ಶೊಪ್ ಗುಂವಾರ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮುನ.ಫೊಯೂ ಬರೊಟಚ ಯೆತಾಲೊ. 
-3 

ಇತ್ಲೆಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತರೀ ಹಜಾರಾಂನಿ ವಹಿವಾಟ್ ಚಲಂವ್ಚೂ ಪಳೆವ್ನ್ 

ವಿಶ್ವನಾಥಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಮನಾಂತ್"ಚ್ ವಾಖಣ್ಣೆಂ. 

“ಮೊಜಾ Ws Mise Mee O° ನಾಂವಾಚೊ ಏಕ್ ಎಕೌಂಟೆಂಟ್' 
ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಜುಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದುನ್ ಕಾಮ' ಕರಿಜುಯತ್ ' 

ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಂತ್ಚ್ ನಾ.,.ಸಗೈಂ ತೊಚ್ ಪಳತು...ಭೂರಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್...” 

ತೊ ನಾಂವೂಡುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 
< y ~ Ty ~ ` — Boga, Hors’ ಸದಾಂ ವಿಶ್ವನ: ಗಮ್ಮತಾಯೆನ್ ಘೊಟ್ತಾ ' 

ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. | 
೯೧ | 

ನಂತರ್ ಆಮ್ಮ ವಾಟೊ ಬದ್ದಾಲ್ಕೊ. 
ಜರಿ ಧ್ ಗಿ 

ಒಫಿಸಾಂತ್* DING ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ಚ್' ಜಾಲೆಂನಾ. ಮತ್ 
ಸ್ಥಿಮಿತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಾಂಟೊನ್ ವೀರಾ ಥಂಯ್ ಅಂಟೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲಿ. ಕೆದ್ನಾಂ ' 
ಸಾಂಜ್ ಯೇತ್, ವೀರಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಪಳೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 
ತವಕಾನ್ ನಿಮಿಷ;ಂ ಘಂಟ್ಕೂಸರಿ ಕುಂಟೆ.05" ಲಾಗ್ಲಿಂ. 
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BOD ಸಂಜಿ ಯೆತಾನಾ, ಹುಂವ್ ಧಾಂವಾ-ಧಾಂದಿಂ BLS ಪರಿಂ 

ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊಂ. i 
ವೀರಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ರಾವೊನ್ ಮೊಜಾ ಯೆಣ್ಕಾಕ್ ನಂಬ್ರಾಂ ಮೆಜ್ತಾಂ 

ಜಾಯ್ಜಾಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ರುದಾಲೆಂ. 

ಕಾಫಿ ಆನಿ ರುಚಿಕ್ ಸಜಿ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ತುಣೆ ಮೊಜಾ ಮೆಜಾರ್ 

ದವರ್ಲಿ. ' : | 
ಮ್ಹಾಕಾ Pa, ಉಡುಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ವೀರಾ ಮೊಜೆಲಾಗಿಂ 

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆರ್, ಮೊಜಾ ಮಾವ್ಮಿಕ್ ಕಾಂಯ” ತೊಂದ್ರೆ ನಾ-ಆಸ್ತೆ. 

ಶೆಗುಣಾಚಿ ಸುನ್ ಪೂರಾ Gos we 60, ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. 

ರೊಸಾಳ್ ಉಲವ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಜ್ ಬೋವ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಡೊನ್ ಗೆಲಿ. 

ಆನಿ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ವಿಶ ೈನುಥ್ ಲಕೊನ್-ಲಕೊನ್ ಘರ್ ಭಿತರ್: ಸರ್ಲೊ. 

ತೊ ಪಿಯೊವ್ಮ್ಯಾಚೊ AW, ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲೊ ಕೀ ತಾಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ 

ಗಳೊಭರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಘರ್ ಸಮೇತ್ ಚುಕ್ಹೊ ಸಂದರ್ಭ್ 

ಯೇಂವ್ಕ್ BOM ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಶಯಕ್ ಜಾಲೊ. 

ಮೊಜೆಲಾಗಿಂ ನೀರಸ್ ಉಲವ್ಸೆಂ ಸಂಪ್ರಚ್, ತಾಣೆ ವಯಕ್ ಆನಿ 

ಶಾಂತಾಕ್ ಭಜನ್ SHI ತಾಚಾ ದೆವಾಂಜಾ JALO ಸಮೊರ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ. 

ವೀರಾ ಖುಶಿ HAY, ಮನಾನ್ ವಿಷ್ಣು-ಕೃಷ್ಣಾಚೆಂ ಭಜನ್ ಕರ್ತಾನಾ, 

ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾಚಾ ಜನೆಲಾ ದ್ವಾರಿಂ ತಾಕಾ ಚೊರಿಯಾಂ ಪಳೆತ್ತ್ 

ರಾವ್ಲೊಂ. ಶಾಂತಾ ತಾಳಾ ಫೆವ್ನ್ ಥೊಡೆ-ಥೊಡೆ ಶ್ಲೋಕ್ ಗಾಯ್ತಾಲೆಂ. 

ಉಪ್ರುಂತ್ ಹೋವ್ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಖಃಟೈ೦್ ಗಳೊ ೦. 

ವೀರಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ಯಾ ಹಾಂವೆ ದೂರಾಕ್ ಖಳ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ, 

ಫಕತ್ ಆಡ್ ಕೆಲೆಂ. 

ರಾತ್ ಮಧ್ಯಾನ ಉತ್ರಾತಾಂ, ವೀರಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಭಾಸಃ ಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ 

ಹಳ್ಳ್ಯಾಯೆನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ಗುನ್ ಮೊಜಾ ರೂಮಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 

“ವೀರಾ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಜ್ BS, ತಿತ್ಲೊ ಟ್ಯಾಟ್ ತಂವ್ಕ್ ನಾ, 

Doss? ಪುಣಿ ತಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್,..” ಹಾಂವೆ ಭಿಯೆವ್ನ್ 

ಮ್ಹಳೆಂ. 

a 
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“ತೊ ಭೆವ್ಹೊ...ಆನಿ ತುಂ ಭಿಯಲ್ಲೂ EORR, s ” ಮಾಧಕ | ರೀತಿ 
. ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ, “ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ರಾವಾನಾ- BMW 030099...” 

ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಮಾರ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾ ವೊಟಾಂಚೆರ್ 

ಹುನೊನಿ ಮ್ಹೊಂ" "ದಾಂಬ್ಲಿ. ಸ 
“ಪ್ರಕಾಶ್... ತುಂವೆ ಏಕ್, ರುಷ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ Soe 

Ring) ಹಾಡುನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜುಯ್...” 

“ಕಿತ್ಕಾ?” 

“ವಿಶ ನಾಥ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾತಿಂ ಮೊಜಿ. ಆನಿ 

ತುಜಿ ಮುದಿ ಆಸ್ತೆಲಿ,,, ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಂತರ್.., 

“ತ್ಯಾ ನಂತರ್...” ot ಆತುಲ್ ಜಾಲೊಂ. i 

ನಾ...ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ವು....ತುಕಾ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ... 

ಬರಿ ರಾತ್ ಮೊಜಾ ಮೊಗಾ...” ಎಕಾ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಚುಂಬನಾ ಬರಾಬರ್ ತೆಂ 

ಕಾಳೊಕಾಚೆ ಪುಸೈಂತ್ ಮಾಸೈಸರಿ ಉಡೊನ್ ಅದೃಶ್ಶ ಜಾಲೆಂ. 

ವೀರಾಚಿ ಹಿ ಕೆತೆಂ ಅವ 72, ? ಮೊಜೆ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ 

ಆಶೆತಾಗಾಯ್? ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚಿ 
ಮುದಿ! ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಂತರ"? ತ್ತ 

ತ್ಯಾ ಹ ಕಿತೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ? ಮ್ಹಾಕು ಕಸ್ಲೆಂ ತ 
es ದೀಂವ್ಕ್ So ಖುಶಿ ವರ್ರಾಗಾಯ್? ಯಾ... ' 

ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ, ತಿ ಅಪೂರ್ವ್ ರಾತ್ ಕೆದ್ನಾಂ ' 
ಫುಲೊನ್ ಯೇತ್ ಅನಿ ವರ್ಸಾಂ Sanco ಚಲೋಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ಟಂ 
ಕಾಳಿಜ್" .ಧಲೊಂಕ್ ಕೆದ್ದೂಂ ಲೂಗಾತ್ ವ್ಹುಳ್ಳಿ ಆತುರಾಯ್ ಪೊಣ್ಣುಚಿ 
ಪಾಣ್ಸಿಲಿ ಕಶಿ ಆಂಕ್ರೆಂವ್ಕ್ಲಾಗ್ಲಿ!! | 

ಹಾಂವೆ ದುಸು ್ಯ್ಯೀಚ್ ದಿಸಾ ಪಂಚಿ ಕೇಸ್ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ರುಪ್ಕೂಚಿ' 
ಏಕ್ ಬೋವ್ A ಮುದಿ PS. 

ಪ್ರಣ್ 

ರಾಕ್ವೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. 

ಶಿ ಹಾ ದಿಕ್ ರಾತ್ ಒದ್ಗುನ್ ಯೇುವ್ 4 ಹುಂವೆ ಸ - ದಿವಸ್ 

ತೊ ದಿವಸ ಸನ್ಹಾರ 

| 

s 



1 ಕರ Br $ 

JOD A Ga 
4 -r 

“ತಾ 

. ಕೊಣಾಚುಗೀ ಪುರ್ಟಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಕ್ಭಂ್ ಘೊಟುನ್ 
D33, ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ” ಸುಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. 
ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲಿಂಚ ಮೊಜೆಂ ಆನಿ ವೀರಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಸಂತೊಸಾನ್ 

ಥ್ರಲ್ಪೆಂ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ ಹಷ ೯ನ ಧಲ್ಲೆಂ! 

ಆಮ್ಚಾ ಖರಾರಾಚಿ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಲಿ! 

ಹಾಂವ್ ನಿಮಿಷುಂ ವೊರಾಂ ಕಶಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಕರುನ್, ರುಪ್ಕಾಳಿ ಮುದಿ 

cóc ಧರುನ್, ವೀರಾಚಾ ಯೆಣ್ಕೂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. 

ವೊರಾಂ 10.1 0 

ಬೋವ್. ವೆಗ್ಗಿಂ ಶಂತಾಕ್ AGI, ವೀರಾ ಮೊಜಾ ರೂಮಾಕ್ 
ಆಯ್ಲೆಂ. “ಪ್ರಕಾಶ್, ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿ ಮುದಿ, ಕಾಜಾರ್, ಆನಿ WOOD 

m ce ಚ m 

ರಾತ್...” ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ, ಹರ್ಶೆಂಚಾಕೀ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ ಸ್ವರಾನ್. 

“ವೀರಾ.,.ಚಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಂಯವರ್ ಸಾಂಬಾಳ್,,," ಹಾಂವೆ ಷರೊ ದಿಲೊ. 

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಆಶೆತಾಯ್, ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ್ಥ್ಚ್: ' 

ಜಾಯ್ನಾ,,,” ; 

o AoD Rro ಕಷ್ಟಾಂನಿ ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ರುಡಯಿಲ್ಲೆಂ 'ತೊರ್ 

ಯಾನ" ಚಿಲ್ಲುನ* ಖೆಳಾನಾ ಪ್ರಕಾಶ್,,, ಬದ್ಲಾ, ಬರ್ಯೊ, ಶಿರೊ ಕರ್ನ್, 

ಪುತಳ' DOT ಸಾರವ್ನ್, ರುಚಿಕ್ ಥರಾನ್ ಖಾತಾ....ತುಂ ಬುದ್ದು....ತುಜೊ 

ಟ್ಯೂಬ್ಲ್ಯುಟ್ ಪೆಟೊಂಕ" ಅನಿ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಅಸಾ...” 
ತಾಚಿಂ ಮುಸ್ಕುರ್ಯಾಂಚಿಂ ಹಾಸ್ಕುರಿಂ ಉತ್ಪಾಂ ಮೊಜಾ ಮನಾಕ್ 

ಘತ್ರಾಸರಿ ಆದಾಳ್ಳಿಂ ತರೀ ಹಾಂವೆ ಧೊವಾಬರಿ ಮೋವ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ 

ಆಸ್ಲೆಂ. 
m 

“ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತುಂವೆ ಹುಡ ಲ್ಲಿ ಮುದಿ?” ವೀರಾ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, 

ಹಾಂವೆ ಚುಂದ್ಕ್ಯಾಚು ಮಸ ಪ್ರಕಾಸಾಂತ್ ರುಪ್ಕಾಚಿ ಮುದಿ ಫುಡೆಂ ಧರ್ಲಿ. 

ತಾಣೆ VN, ದ.ವ್ಯಾ ಹುತಾಚೆಂ ಚೊವ್ತೆಂ ಬೊಟ್ ಮುಖಾರ್ 

ಹುಡ್ಲೆಂ. 
ಘಾಸಿ ORS 2 =n ವಿಶ್ವನಾಥಾಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ SAW ಮುದಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿನಾ. 

ಆಜ್ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ತೆಲಿ! 
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ಕಿತೆಂಗೀ ವೊಜೆ ಹ್ ಬ:ರೀಕ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ೮.ಗ್ಲೆ. 

ಹ:ಂವೆ ಮೊಜಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಮುದಿ ಘಟ್ Gd. 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಳಿಯೆ ವೀರಾಚಾ ಬೊಟಾಕ್ ಹಾಂವೆ eae) ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲಿ 

“ಫ್ರಿ. ಹೆಂ ವೊಜಾ ಮೊಗುಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್...” ತಾಣೆಂಯೂ ಮೊಜ 

ಬೊಟ:ಕ" ಮುದಿ STD ದೆಕೊನ್ ಹುಂವ್ ಅಜಾಪ್ಲೊಂ. pe 

Hebe ಪಳೆಲೆಂ. 

ಭಂಗ ರ ರುಚಿ ಮುದಿ!! a 

ಪ್ರಶ್ನುರ್ಥಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಮೊಜಿ ವೀರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೂಕ್ತ್ ಜವಾಬ್ 

“ತಿ ಮೊಜಿಚ್ ಏಕ್ ಮುದಿ. ಸುಮಾರ್ ಕಾಳಿ" ಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ಚ್ 
à a z 

“AmE ವಿಶ್ವನಾಥಾಕ್ BY, OF... ” ಹುಂವ್ ನರ್ಗಾಲೊಂ, 

“ತಿ ಮುದಿ ಮೊಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ =, ಣ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ಚ್ನಾ...ತೆಂ — 

BAKO... 

DOW? ಣೆ So ಮೌನ್ ಜ:ಲೆಂ. 

ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಮೊಳ್ಳೆ. ತಾಚಿಂ ದೊಳ್ಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ನ ಕಳ್ಳ್ಕುಂಚೊ 

ಸುವಾದ್ ಉಮಾಳ್ತಾಶೆಂ ವಾ ಭಾಸ್ ಜಾಲೆಂ, | 
“ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಜಾ ಮೊಗಾ...” ತಾಚೊ ಸ 1,08 ಅಥ್ಯೋೊಚ್. ತಾಚಾ 

ಮುಖನುಳಾ BO,» ಭಾವನುಂ ರುಪಸಂತರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಹಾಂವೆ ರೂಪ್- 
ರೂಪ" ದೆಕ್ಲಿಂ. 

ಅಮಿ ಪ್ರೇಮಾ- ಬಂಧನಾಂತಿ' ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. | 
“SIA, ಮೋಗ್ ಕೆದ್ದುಂಯೂ ತುಟಾನಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ... ತುಂ 

ಸರ್ವೇಯರ್ ಕಛ್ ಸುಖಾಂತ" ಆನಿ ದುಃಖಾಂತ್ 09, ಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ 
ದಿತಲೊಯ ಮೂ?” ರೆಸ್ಬೆರಾ ವೆಳಿಂ ಪಾದ್ರಿನ್ ವಿಚಾರ್ಮಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವೀರಾ 
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಸಿ:ರುಂಕ್ಲಾಗ್ಗೆಂ. "3. ಯಃ ವೀರಾ... ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ತುಜೆ. 
ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತಲೊಂ-ಸುಖ:ಂತ* ತಶೆಂ ದುಃಖಾಂತ್,” ಹಾಂವೆ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದಿಲೆಂ... 
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“ಆಮಿ ಆಮ್ಚಾ ಮನಾನ್, ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಆನಿ ಅತ್ಮ್ಮಾನ್ ACI, ಏಕ್ 

ಎಲ್ಕೂಂವ್ ಪ್ರಕಾಶ್,,,ಆನಿ ಆತು...” ತೆಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವ್ಲೆಂ, 

ಮಿ. ಕೊಡಿನ್ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.” 

ಮೊಜಾ ಕಾಳ್ಮಾಚ್ಕೊ ಉಡಿಯೊ ನಿರಂತರಿಂ ವಾಡುಂ5್ಲುಗ್ಲೋ!! 

“ಮ್ಹಣ್ಣೆ...ಅ...ಮಿ...ಕಾಜಾರಿ ಕರ್ನಿ...” 
"ಕಿತೆಂ ಭಿಯೆಲೊಯ್?” ಮೊಜಾ ಪುರುಷತ್ವಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಮೈಪರಿಂ 

ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಮೊಜಿ ಕಾವ್ದೆಣಿ ತಾಚೆ ಸಮ್ಮೊಣೆಂತ್ ಗನ್ನಿ ಜೀಯ್ದಾಯ್. 

SRE RE FADE ಕ್ಯಾ 

“ಪ್ರಕಾಶ,” ತಾಣೆ ದೆಂಕ್ಟೊ ಮಾರ್ಲೊ, “ತುಂ ತುಜಾ ಸಂಶಯಾಂನಿ, 

ಸಮರ್ಥ ಚಾ ರೀತಿ- SR ಮಹಾ-ಪುತಕೀ -ಸಾಕ್ರಿಲಿಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 

ವೊಲಾವ್ಕ್ಯಂನಿ ಮೊಜಿಂ ಭಗ್ಗುಂ-ಅಶೂ-ಅತ್ರೆಗ್ ದೆ.ಡಳಾಯ್ದಾಕಾ .,, ತುಂ 

ದಾದ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಇತ್ಲೊ ಭಿಯೆತಾಯ್? ಹಾಂವ ಸ್ತ್ರೀ. ಜಾವ್ನು ಆಸ್ತಾಂ 
ಸಯ ಲಜೆವಿಣೆ ಮೊಜೆ ಅತ್ಸೆಗ್ ತುಜೆ ಮುಖಾರ್ ಉತ್ಪಾಯ್ತಾಂ... ಆನಿ 

ತುಂ 7” 

“ಮಾಫ್ ಕರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ,., BH OW ಹ:ಸ್ಲೊಂ, “ವೊಜೆಂ. ಸೈಂಭ್ 

ಅಸ್ಮತ್.,.ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ?” 

“ಪ್ರಕಾಶ್... ಹಾಂವ್ ಮರ್ಯಾದ್ ನೂತ"ಲ್ಲಿ-ಯಾ-ನೀಚ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ 

ದಯಾ ಕರುನ್ ಲೆಕಿನಾಕಾ...ಹಿಂ ನಹಿಂ ಫಕತ್ ಕೂಡಿಚಿ ಮಿಶಾಲಾಯಕ್-ಯಾ 

ಕಾಮುಕಿ ಪಿಸಾಯ್, ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೊಗುಚೊ ಉನ್ಮಾದ, ಭಗ್ಗಾಂಚೆ4 

ಸ್ವಾಧ್.,.ವಾಡಾತ್ತ್ ವೆತಾ ಅನಂತ್, ಚಡಾತ್ತ್ ವೆತಾ ತುರ.ತ್...ದೆಕುನ್.” 

ಹಾವ್ ತಾಚಿ ಕಾವ್ಮಾ ಲಹರಿ ಅವಾಕ್ಸ್ ಜಾವ ಆಯೊ ನವಗೆ 

“ದೆಕುನ್... ಮೊಜಿ DO ಆಶು ತುಜೆ ಸಮೊರ್ ದವರ್ತಾಂ”'ತೆಂ ಮೊಜಾ 

ಕ:ನಾಲಾಗಿಂ ಅಖ್ಲೆಂ. “So ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆ ಪ್ರಕಾಶ್,., ಕಿತ್ಲೆಂ 

ತಾಣೆ ಮಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗೂಜಾ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಬೊಟ್. ಜೊಕ್ಷೆ 

“ತುಂವೆ ತಸಲೆಂಚ” ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಂತ್ರಾವ್ನ್ 

ದೀಜಾಯಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ .... ಮಾಜ್ಕಾನಾತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಪಿಂತುರ್... 

ಮಣ್ಣೆ, ಆಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚೆಂ 'ಪ್ರಶೀಕ್' ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಥಾವ್ 

ಅ, “5 ಸೊ 
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"ಏ3* ಸೊಭಿತ್ ಬಾಳ ಅಶೆತಾ ,,, ಸ 30020 ಅಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸೊಂಕ್ 

ಸುಖು-ದುಃಖ:ಜಾ WI? ಪುವ್ಲಾಂದಿ ಆಸ್ಚಿ ಬರಾಬರ" ತ್್ 4 

ಗದ್ಗದಿತ್ ಸ್ವರಃನ್ ತಾಚೆ ಉಮಾಳ 'ದೂಮ್ಮಾತ: Da | 

“ತಿ ಎ ವ ಉತ್ಪಾಂ ES" ಘುಂವಾನಾಸನ ಎ೦ ಹಂಪ 

ಚಡ್ಬಡ್ಲೊಂ, *ಈು.,,ಜಂ,..ಪತಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತಾಯಕ್?” | 

“So ಕಾವು ಮೊಜೆರ್ ಸೊಡ್ ಮೊಜಾ ರಾಯಾ... ಆಮ್ಕಾಂ-ಜಾಲೆಲೆಂ 

ಬಾಳ್ ತಾಚೆ.ಚಿ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ: FO, ಜುಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಹೊ ಜೀವನ್ಮ! ರಣ 

ಮಧ್ಲೊ ಜುಗಾ೦" ಚಟ 0 ತರೀ ಕಿತ್ಕಾ VN | 

“ವಿಶೇಷ್ ತುಜೆಂ ಧಯಕ್ಸ್ Secs tee ಅಬಲ್' ಜಾವ್ನಾ ಸೆನ್ 

ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಜ:ಲಾಂಯರಕ್ ತರ್ ಮೊಜೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕಿತ್ಕಾ ಹಾಂವ್. ಅಧೀರ್ 

ಕರುಂ?” ಹುಂವ್ ಮ್ಹಣಸ್ತಿನಾ- 

ಕ್ಷಣಾ ಭಿತರ" ವೀರಾ ವಿವಸ ಅ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಜಿಗ ಅಂತರ್ಮಳಾಂ 

ಉಡ್ಲಿಂ. 4 

ತ್ಕಾ ದೂದಾ ಸುಂಗ್ಣ್ಯು ಚುಂದ್ನ್ಯಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ವೀರಾಚಿ SNe 

ವಿಣ್ಣಿ ಕೂಡ: ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಜಿಚ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ! | 
| ಕ್ಷಣ ನ್ A ಕೂಡಿ ವಯ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸೈ ೦'ಜಾಲೆ. : 

ಮೊಜೆ ಕಠೀಣ್ ಉಬೆಲ್ಲೆ ಹಾತ್ ವೀರಾಚೆಂ ನವ ಪೊಶಲಾಗ್ಲೆ. 
ಫ್ರಡ್ಲ್ಯೊ ಸಾದಿಕ್ ಘಡಿಯೊ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಉಗಡ್ಜಾ ಆದಿಂ 

ಉಡಿಯೊ pe “ಪಿಪರಿಂ ಭಗ್ಗ್ಯೊ!! 

ಥೊಡ್ಯಾಚ ವೆಳಾನ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಕೂಡಿನ್ ವೀರಾನ್ GSA "ಕರ್ನಿ" 
ಸಂಪಯ್ಲಿ! 

ಥಕ್ಷೆಲ್ಯಾ ನಾಡಿ ಸಂಗಿಂ, PIRIYA, ಕೂಡಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಳ್ಳ್ಯೊ. 
ಆಮಿ ಸುಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ! 

“ಪ್ರಕಾಶ್ -- ತುಂ ,,, ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ BOs, ಆನಿ ಒಮೆಗಾ 
ಆಸ್ಲ್ಲಿಪರಿಂ! ತುಂ ಮೊಜಾ ಮೊಗಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಆನಿ p Sea 
ಮೊಗಾಚೆಂ ಅಂತ್ ಕ ಬಿಗ್ಗೊ ಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಾ ೯ ತಾಂಡುನ್ ವೀರಾ 
ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. | 
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ತಿತ್ಲಾ oF ಕೊಂಬ್ಕಾನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆಂ ಉಡೊ 
nec! 

' ಇತ್ಲಿಂ ವೊರಾಂ ಘಡ್ಕೆನ್ ಕಶಿಂ ಉಡೊನ್ ಗೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ van, 
SANCON, ನವಾಲ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ! 

“ಬರೆಂ ಮೊಗು... ವಿಶ್ವ ನಥಾನ್ ಅಸಲೊಚ ಸಂದರ್ಭ್ ಪರತ್ 
aro, ನ್ ದಿಲ್ಮೂರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸಂಗಿಂ 64,00...” 

ವ್ಗೊಂ-ವಗ್ಗಿಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್ಲೆಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಲೈೆಸೊನ್ ತೆಂ ಮೊಜಾ 
ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಅದೃಶ್ಶ್ ಜಾಲೆಂ. 

“ಮನಿಸ್ ಇಲ್ಯಾ ಮಾಗಿರ್ ಸರ್ವಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್... 
PAB, ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ವಿಶ್ವನಾಥಾನ್ ಮೊಜೆಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ 
SW) ಸಿಂತಿದುಂತ್ ಪರತ್ ಫೊಳ್ಳಿ 0. 

ವ್ಹಯ'! ಎಕಾ ಪುಟ್ ಎಕಾಚಿ ರೊಚ್ ಹಾಂವ್ ಚಾಕೊಂಕ್ 
ಉಾಗ್ಲ್ಲೊಂ!! 

ಮೊಜಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲಾ 6 ಹ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಅನುಭವ 
ಚ್ ಹಾಂವೆ ಪರತ್-ಪರತ್ ರುಚಿನ್ ಚಾಕ್ಲಿ 

ವೊರಾಂ ಕೊಣುಯ್ಕೂ ರಾಕ್ಲಿಂನಾಂತ್,., ` 
ತಶೆಂ ದಿವಸ್ ಅಜಾಪಿಂ ರಾವೆನಾಂತ್,,, 
ಮಹಿನೊ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲೊ. 
ಸರ್ಲೆಲ್ಮಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ರಾತಿಂ ವೀರಾ 

ುಯೋಗ್ ವಿಶ ಿನಾಥೂನ್ ಒದಗುನ್ ದಿಲೊ, 

ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ವೀರಾನ್ ವಿಶೇಷ್ ಆನಂದುನ್ ಭರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 
ಸಿಡ್ಕೊಳೀ ಮಾರ್ಲೊ! 

“ಪ್ರಕಾಶ್....ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ-ಮಾ. ತುಂ...ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ 
ಕೇಡಿ ಜಾತಲೊಯರ್.,.,” ತೆಂ ತೂಂಬೈಲೆಂ. 

“ಹ್ಞಾಂ...” ಸಂತೊಸಾನ್ ತಶೆಂ BON Ra ಹಾಂವ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ಲೊಂ. 
ಕ್ಷಣೀಕಾಲ್ ಮೊಜಿ ಮತ್ DLV, ಜಾಲಿ, 
BQ 0 ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ “ವಿಶ ನಾಥಾಕ್ ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ?” 
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“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಅಜಾಪ್ಟೇ 
ತರೀ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೊ ಸಾರ್ಕೊ ಉಡಾಸ್ ಕರಯ್ತಾನಾ, ಒಪ್ಲೊ ಪು 
ಕೆಲ್ಲೊ...” ಮ್ಹಣೊನ' ಹಾಸ್ಲೆಂ ವೀರಾ--ಜಯ್ತೆವಂತಾಚ್ಕೊ ಹಾಸೊ: 

ಹುಂವ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಮ್ DBA O. 

ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹರ್ಶೆಂಚಾಕೀ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. 

ತುಣೆ 'ಮೊಜೊ ಹುತ್ - ಆಪ್ಲ್ಯುಂತ*್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆನಿ wa, 
ಪೊಟಾರ್ ಹಳ್ಳ್ಯಾಯೆನ್ ಚರಯ್ಲೊ. 

ಕ] ee ಹೆಂ ಬಾಳ್ ತುಜಾ ಸುವೈಖಾಲ್ ವಾಡ್ತೆಲೆಂ. ತುಜಿಚ 
ದೇಖ್ ಘೆವ್ನ್. ಆನಿ ತುಜೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮ್ ಫೆವ್ನ...” 

"ವ್ಹಯ್ -ಬಾ.,, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಸಾವೆ 08 
ವಾಡಯ್ತೊಲೊಂ, ಶಾಂತಾಬರಿಂ ನಹಿಂ!” 

Dod A, ತರೀ ದೃಢ್ ಭರ್ವಸೊ ಮೊಜಾ Bo] OS® ಯೇವ್ನ್ - 
ವೊಂದೂಲ್ಲೂ ಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಗೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಜಾತಿ'ನಂ ರುಗ್ನ್ಯಾಂತ" 
ಹುಂವ್ ೫೫! $3: 08 ಕಿರ್ಲುಲ್ಲು ನಾಲಿಯೆಪ ರಿಂ ಜಾತೊಲೊಂ ಮ್ಲ 8, ( 
ಧ:ರುಣ್ ಸತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ ಳಂರ್ವ ಲಾಗ್ಲೆಂ. 

'ತುಂ ಡೇಡಿ ಜಾತಲೊಯ್,,,' ಉತ್ರಾಂ ಸಂತೊಸಾಚಿಂ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ 
ತಿಂ ಸರ್ವಥಾ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ವೀರಾ ಥಂಯ್ ಸಂಭವ್ಣೆಲೆಂ ಬಾಳ್ 
ಮ್ಹಾಕಾ “ಡೇಡಿ' ಮ್ಮ ಣ್ ಖಂಡಿತ ಆಪಂವೆ 30ND. ಜರೀ ಆಪಯಕ್ಕ್ ಹಾಂವ್ 
eon, ;ನ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಜುತಲೊಂ ” ಮ್ಲ g ೦ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ 
20ತಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. 

By, 6 ಸಕಾಳಿಂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೊಜೆಲಾಗಿಂ wI 2 395.0: — 
“ಬರಿ es ಜಾಣಾಂಯ್-ವೇ ಪ್ರಕಾಶ್ » 
“IRID... ಹಾಂವೆ ನೆಣಾರಾ BOSO ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್ಲೊ. 
“ವೀರಾ ಗರ್ಭೆಸ ಸಿ,,,ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಚಿರ್ಕೊ ಜಾತಲ್ಲೊ.(” ತೊ 

ದೃಢ" ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ. 
“ಗ್ರೆ ಟ್ ವಿಶ ಶನಾಧ್,,,” ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಹಾಲಯಿತ್ತ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಪುಣ್ ಚೆಕ್ಕೋಟ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಕಶೆಂ ದೃಢ್ಸಣಿ macna ogg?” 

f 
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"ಜಾತೆಲೊಚ್.,. ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲೊ ಭರ್ವಸೊ GA DBS... ಹೊ 

JHE AM ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕುರ್ಮೊಂಚೊನಾ,,.” ತೊ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಸುಂಗ್ತಾನಾ, 

J Ed ತಾಚಾ ಪಿಶ್ಯಾಪಣಾ ಥಂಯ್ ಬೊಟ್ ಜೊಕುನ್ ಹಾಸ್ಕಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ 

ಲ್ಲಿ ಧೊಸ್ಲಿ. 

ಎಕಾ-ವೆಳಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ನು ಜಾಯ್ತ್ ತರ್? 

ನುರ್ಗ್ಯಕ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಘಾತ್ ಕರಿತ್ಗಾಯ್? ವ-ವೀರಾಚಾ ಜಿವಾಕ್ 

ನಂಯ್ ಅಪಾಯ್ ಹಾಡಿತ*? 

ದೇವ್ ಅಪ್ಲಿ ಘಡಾವಳ್ ಮಾಂಡಾವಳಿನ್ ಪುತ್ಸುಯ್ತಾ ಆಸ್ತಾಂ, 

ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಟ್ ನಿತ್ಛಾಯ್ನಾ? ಆಪ್ಲಿ AD ಆಶಾ ದೆವಾಚೆ ಖುಶೆ 
ನಿರೋಧ್ ಕಿತ್ಯಾ NP Seo? 

“ತುಕಾಯೂ ಚೆರ್ಕೊ ಜಾಯ್ದಾಯಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸಾಗೀ ಪ್ರಕಾಶ್?” 

ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಂ್ ವೀರಾನ್ ಮೊಜೆಲಾಗಿಂ AA Go. 

“ನಾ-ಮಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯೂ ಜಾತಾ...” 

ತಾಣೆ ಸಮಾಧಾನಿ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. 

“ಪುಣ್ ವಿಶ್ವನಾಥೂನ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲಿಪರಿಂ ಚೆರ್ಕೊ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಯ್ಸ್ 

ತರ್, ತಾಚಿಂ ಕಸ್ಲಿಂ ಅತರ್ವಣುಂ ಹಾಂವೆ ಫುಡ್ ಕಠ್ಡಿಂ ಪಡ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 
ಚಿಂತ್ರಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಪ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಪ್ರಕಾಶ್...” ಭಿಯಾಚಿಂ 
ಖುಣಾಂ ತಾಚಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ರ:ಜ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. 

“ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ವೀರಾ,,.ವಿಶ ೈನಾಥೂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಮಾಯ್ತಾಂ..,” 

ಹಾಂವೆ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆ., 

o 0 0 

PB, ಆಟ್ ಮಹಿನೆ ಸಟ್ ಕರುನ್ ಉಸಾಳೈ. 

ವೀರಾಚಾ ಕೂಶಿಂತ್ ವಾಡ್ಜು ಬುಳಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಆಜೂನ್ 
ವಾಡಯಿಲ್ಲೊ: 

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚೆರ್ಕಾ ಭುರ್ಗಾಜಾ ಯೆಣ್ಕಾಕ್ ಆಶೆವ್ನ್, ವೀರಾಚೊ 
ಇಲ್ಲೊ WW ಮೋಗ' ಕರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸದಾಂಚ್ ಬಾಯ್ಲೆ- 

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಭಜನ್ ಅರ್ಧೆಂ-ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವೊಂ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಲಾಂಬ್ನಾಲೆಂ. 
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ವೀರಾಕ್ ನೊವೊ ಮಹಿನೊ ಲಾಗ್ತಾನಾ, ವಿಶ POR! ಸಯ ಚೆ. 
ಗಿರಾಂತ್ಯೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ” ದೆಂವ್ಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆ SOR ಕರುನ್ ಪಳೆಲೆ. ' 

ಹಾಂವ್ ನೂತ 1 ವೀರಾ ಆನಿ ಮೊಜೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚಾ 
ಸಂಶಯಾಚೊ ಖಿಂಚಿತ್ ಅಂಶ್ ತರೀ ತಾಕಾ ಆದಾಳ್ನು 30 ಚತ್ರಾಯ್ 
ಫೆತಾಲೊಂ! 

ಪುಟ್ಟಾ ಆಟ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ON ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ 
ವಚೊನ್ Do ದಿವಸ: ರಾವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, 

ಪಪ್ಪು ಆಜೂನ್ ಮರಣಾಚೆಂ ಸ ರಣ್ ಕರುನ್ ದೀಸ್ ಲೊಟಾ ಲೊ, 
ತಾಚೊ ಜೀವ್ DED, 8° ಆಂಟೊನ್ wide ಸುಕೊನ' ಗೆಲ್ಲೊ. 

ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಜಾ ದೊಳಾ 400 ದುಃಖಾಂ ಭರ್ಲೆಲಿಂ. 
ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಿಂ ಮಾಮಿ ನ್ ಮ್ಜಾ ಕಾ ಕುಜಾರುಚಿ ಜಬ್ಬೊ ರ್ ಪತ್ತಾ ಯ್ 

ಕೆಲ್ಲಿ. cee ಪ್ರಮೋಶನಾ' ಚೆಂ ನೀಬ್ ಸಾಂಗುನ್ ಚುಕಾರಿ' BOO, 
‘HARO ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾಮ್ಮಿ..." ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಯಾಶೆಂ 

ಉತ್ಪಾಂ ಜಿಬೆ ಪಾಸುನ್ ಲೊಳ್ಳಿ 0 ತರೀ ಧಯ್ರ್ ಜಮ್ಗೆಂನಾ, 
ಪ್ರದೀಪ್ ತಸೊಚ್ ಆಸ್ಲೊ. ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್, ಕಮಯ್ — 

CDI OD OS ಮ್ಹಂಳ್ಳೆ ೪. ಇಟಾಳ್ ಕಿಟುಳ್ ತಾಚಾ ಸ್ಮೃತಿಪಟಲಾಂತ್ 
HE cea’ ನಾ! 

ಸುರಿಯೆಚಾ ಧುರಿಂನಿ ಖೆಳೊನ್ ತೊ ಪ POZA ಆನಿ ಮಾರಾಮಾರಿಂಟಾ ' ಗುಂಪೂಂತ್ ; ಮೆಳೊನ' ವಳ್ಳುಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ' ಗಾಂವ್ಭರ್ ಫಾಮಾದ್ 
ಜಾಲ್ಲೆಂ! 

'ಕಸೊ ಆಸಾಯರ್-ರೇ?' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹುಂವ್ ತಾಚಾ ತಳ್ಳೆಕ್ ಗೆಲೊಂಚ್ ನಾ. 
si ಮೊಜೆಲಃಗಿಂ ಕುಟು ನ್ Woes ತಿತ್ಲಿ ಪುರ್ಸತ್ ಫೆತ್ಲಿನಾ. 
Dw, PLB, ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಹೆವ್ಮಿಂ ಮೊಟೊ ಖರ್ಚ್ ಬೋವ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲೊ, ವೀರಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಅನಂದ ಲೆ ಕಾಫಿ, ಖಾಂವ್ಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ, ಅಕ್ಷಯಾಚಿ ಮಡ್ಕೆಪರಿಂ Besa ಮೆಜಾರ್ ಮಾಂಡ್ವಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲಾನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಪ್ಪಾಚಾ ವಕ್ತಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆ ಚಡ್ BX, ಧಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 
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ವೀರಾಚಾ ಪ್ರಸೂತ್ಸಣಾಕ್ ಫಕತ್ ಪೂಂಚ್ ದಿವಸ್ ಉರ್ಲ್ಲೆ. ಆಮ್ಚಿಂ 
ೆಗಾಂಯ್ಹೂಂ 8992.4 ವೆನೆಗ್ಳ್ಯುದಿಶಿಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚ್ಚಾಲಿಂ ತರೀ 

[ಅವ್ಯಕ್ತ ಕಾವ್ಹೆಣೆನ್ 2 ಜಾಲಿಂ "ಕಯ RNS 
ವೀರಾ" ಎಕೆ ಕುಶಿನ್ ಪ್ರ ಸೂತ್ಸಣ್ ಸ ಸೂತ ಥರಾನ' ಜಾಂವ್ಚಿ 

ರಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ತಲ್, ಆನ್ಕೇಕೆ ವಾಟೆನ್-ಪರತ್ ಚಿಡುಂ ಬಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ 
ವಿಶ್ವನಾಥಾಚೆಂ ಕೊ ಶ್ರೀಧಾಚೆಂ en, 0 ಕಶೆಂ ಪುಲ್ಚಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಂತ್ ತಾಕಾ 
ನಿಬೊರ್ ಥರಾನ್ ಧೊಸ್ತಾಲಿ! 

ಹಾಂವೀ ತ್ಯಾಚ್ ದಡ್ಡಡ್ಕ್ಯಾಂನಿ ಅವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ! 
ವಿಶ | ನಾಧಾಚಿ ಮತಿಂ ಕಸಲ್ಕೊ ಸಿಹಿ ರಾಜ್ ಕರಾ VS, ದೇವ್ 

ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ! 

: HI, ಸರ್ವ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಭರುನ್ ಹಾಂವ್ 
ಅಶೆತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ತಿ ಲಾಗಿಂ wor ao. 

ವೊರಾಂ ಸುಡೆ-ಧಾ-ಂಚಿ ಗಡ್ ಮಸ್ತಿತಾಲಿಂ, 
“ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್,” ಭಾಯ್ರ್ ಟಪ್ಪಾಲ್ ಪೆದ್ಯಾಚಿ ಬೊಬ್ ಆಯ್ಕೊನ್ 

ಹಾಂವ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ. 

| 'ಟೆಲಿಗ್ರುವು ಕೊಣಾಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ? ವೀರಾಕ್, 

ನಿದ್ರುದೇವಿಕ್ 

ವಿಶ  ನಾಥಾಕ್- J- 
ಮ್ಹಾಕಾ? ಮ್ಹಾಕು ತರ್-ಪಪ್ಪು ರೊ ಗಾಯ್ ೫” ಮೊಜೊ ಆಕಾಂತ್ 
ವಾಡ್ಜೊ k | 
| ಮೊಜಾ ಘರ್ಚಾ ಸರ್ವಾಂಚಿಂ ರುಪ್ಲಿಂ ದೊಳ್ಳಾಂ ಫುಡೆಂ ಯೇವ್ನ್ 
ಜಿವಾಂತ್ ಕಾಂಪ್ಣಿ ಆರು ಭ್ ಜಾಲಿ! 
| ಕ್ಷಣಾನ್ ಉಟೊನ್ ಹಾಂವೆ ದರ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ, 
| ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ್ ಘಾಲುನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಘೆತಾನಾ, 

| 
ವೀರಾ ಆನಿ 

ವಿಶ 2 RIP Que ಭೂಯರ್ಸ್ ಆಯ್ಲಿಂ. 
i ಮೊಜಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ BONI RIS ಹಾಂವೆ ಕಾಂಪಾ ಹಾತಾಂನಿ i> ಕ 

i ಡುನ ಉಸಯ್ಲೆಂ.! 

“ಪ್ರದೀಪ್ ಸರೊ ಪ್ಲ ಮೊರ್ನ್ ತುಜು ಯೆಣ್ಯು ನಂತರ್ 
ಇಂಗ್ಲೆಜಾನ್ 
HEC. 

ae ಮಾಮ್ಮಿ?” 
ಛಾಪ್ಲೆಲಿಂ ಅಕ್ಷರಾಂ ಮೊಜಾ ದೊಳ್ಳಾ ರಕ್ ಸುವಿಯಾಂ ಭಾಷೆನ್ 
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ಶಾ ತಟಕ್ಕೆ ಬಗ್ ಪ 
ತ 

Ney Fy ಟ್ 
Joel em 

ಸ್ನ 
F 

ಮೊಜಾ ದೊಳ್ಳಾಂಕ" ಕಾಳೊಕ್ ಆಯ್ಲೊ! 

ವಿಶ್ವನಾಥೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಧಾರ್ಸುನ್ ಲುಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಕದೆಲ:ರ್ ಬಸಯ್ದೊ. 

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜೀಬ್ ಸುಟ್ಲಿನಾ, ವೀರಾನ್ ಹಾಡುನ್ 
ದಿಲೆಲೆಂ ಉದಾಕ್ ತಾಳ್ಯಾ ಸಕ್ಕು ದೇವ್ವಚ್ ಮೊಜಿ ಮತ್ A DISH? ಆಯ್ಲಿ. 

“ಪ್ರದೀಪ್ ಕಸೊ ಸರ್ಲೊ ಜುವ್ಯತ್ ಪ್ರಕಾಶ್?” ಮೊಜಾ Po o 
ವಿಶಿಂ--ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಳಿತ್ GAO, ವೀರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

“ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ ವೀರಾ... ತಾಕಾ FLOW A ಪಿಡಾ ಯೆದೊಳ್ ನಾಸ್ತಿ. 
ಪೋಯ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಗುಂವಮಕ್ Ad, ತವಳ್ wma ಪುಷ್ಟಿ ಆಸೊನ್ 

ಕಾ ಪ್ರದೀಪಾ ಥಂಯ್” ವೈರಾಗ್ಸ್ ಆಸ್ಲೊ ತರೀ ರಗ್ತೂ-ಸಂಬಂ 
ಧಾಚಾ ಸಹಜ" ಭಾಂದವ್ಯಾನ್ ಮೊಜೆ ನಿ ಬ ವಾವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ! 

ಅವ್ವಡಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಅಂತೆರ್ಲೊಗೂಯರ್ ೫? ವ - ಮಾರಾಮಾರಿಂತ್ 
ಸುರಿ ತೊಪ್ಪುನ್ ಪುಣಿ... 

; ZOO" ಹಾತಿಂ HS_S © ತಾಲ್ಬುರಿನ್ಂಚ್ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆ' ಸ ಸಾಂತ 
ದ್ರುಕ್ ಫಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಮೊಜಾ ಭಾವಾ ಧಂಯ್ ರುಜು 

ಜಾಲ್ಯ್ಕಾಂತ್ಗಾಯ್ ಮ್ಹ a, ಸಂಶಯ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 
ಮಾ ದುಭಾವ' ಹಾಂವೆ ಮೊಜೆಸ ಕೆಂ ದವರ್ಲೊ. 

“ಹಾಂವ್ ಫಾಂತ್ಯಾಚಿಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾಂ. ಕಾರ್ವಾಗ್ 
Gos’, GF ಧರ್ಲಾರ" ಮೊರ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ,” 
ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಕಾಂಯ್ ಬೆಜಾರ್ ಕುನುಸ: ೬೦ ನಿದೆ ಪ್ರಕಾಶ',,, ದೇವ್ 
ಸಗ್ಳೆಂ ಅಮ್ಚಾ ಬರ್ಯಾಕ್ಚ್ ಕರ್ತಾ, ಆಮಿಂಯೂ ತುಜಾ ದುಃಖುಂತ್ 
ವಾಂಟೆಲಿ — ಜುವ್ನಾಸಾಂವ್ = Os WB ಮೊಜೊ ಹಾತ್ ಹಾಲವ್ 

A 
ಮ್ಹಣಾಲೊ, 

ಬರಿ ರಾತ್ ಮಾಗೊನ್ ಹಾಂವೆ ಖಾಟೈಂ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ಣಿ. 
ಪ್ರದೀಪಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮೊಜಾ ಮನೋಪಟಲಾಂತ್ ಘುಂವೊಂಕಿ 



Does, ದಿಸಾಂನಿ ಗುಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಾ ತವಳ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ 

ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲು ಪಾಸುನ್ ಹಾಂವ್ ಚುರ್ಚುರ್ಲೊಂ. 

ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕೆಲಾ ಗಲಃಟ್ಯಾಚೊ, ಹಾಂವೆ ವಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾರಾಚೊ 

ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾಂ ಪೊಜೆ ಪೊಲೆ ಮಿರ್ಮಿರ್ಲಾಗ್ಲೆ! 

SI, o ಚಿಂತ್ನಾಂ ಹಳ್ಳಾ ಯೆನ್ ವೀರಾಕೂಶಿಂ ಪತೊ೯ಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. 

ಆನಿ ಚ್ಕಾರ್-ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾನಿ ವೀರಾ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಾ... DOI" 

ದೆವಾ! a aie ಬಾಳಾಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಪಳೆಂವ್ಚಂ ಭಾಗ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ 

ಜಾಲೆಂನಾ ನಹಿಂಗೀ? 

ಹಾಂವ್ ಲುಗಿಂಚ್ ಆಸ್ತೊಲೊಂ, ಪ್ರಸೂತ್ಸಣಾ ತವಳ್ ದೂಕಿಂತ್- 

ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ದಿತಲೊಂ- ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ 

ವೀರಾಯೊ ಪಾತೈವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಮೆಂ? 
ಮೊರ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಕಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ? 

POO ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್?' ಸೈರಿಂ-ಧೈರಿಂ, ಸೆಜಾರಿ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಿತ್? 

ವೆಚಾ ಫುಡೆಂ ವೀರಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಒದ್ದಾತ್ 

ಗಾಯ್? ತಾಚೆ ಸಮ್ಮೊೊಣೆಂತ್ 1239029 0, ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಧಯ್ಸ್ ಜಮಂವ್ಚಿಂ 

ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪುರ್ಸತ್ ದೀತ್ಗಾಯ"? 

ಪೂಪ್ ವೀರಾ! 

ಎಕಾವೆಳಾ ಚೆಡುಂ ಜಾಯ್ತಿ ತರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ" ತಾಕಾ ವಾಂಚೊಂಕ್ 

ಸೊಡ್ತಾ-ವ-ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್ ವೀರಾಕ್-ಯಾ- 

ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ: ಕಿತೆಂಯೂ ವಾಯಕ್ಟ್ ಘಡಾತ್ ತರ್? 

ದೆವಾ! ತಸ್ಲೆಂ SA oN ಘಡಾನಾ ಜಾಂವ್. ವಿಶ ನಾಥೂಕ್ ತಸಲಿಂ 

ದುಷ್ಟ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಯೇನಾ ಜಾಂವ್! 

ಹಾಂವೆ ಮನಾಂತ್ ಮಾಗ್ಗೆಂ. 

ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರದೀಪಾಚಾ ಮೊರ್ನಾಚೊ ತಶೆಂ ವೀರಾಲಾಗಿಂ 

ಕಶೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ವು ಳ್ಳೊ ಸೋಪ್ ನಿರಂತರಿಂ ಧೊಸ್ತಾಂ, ನೀದ್ಚ್ 

eNO ಆಯ್ಲಿನಾ. 
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ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ವರಾರ್ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯು ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂಚೊ 

ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ವೀರಾಯೊ ಉಟ್ಲಾಂ ಮ್ಲ ಛೆ ೈಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. | 

ವ್ಹಳೂ ದಾರ್ ಉಗ್ಗು ನ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ರ್ಯ 

ದಾರಾಕ್ ಖಳ್ ಘುಲು:ಕ್ ನಾಸ್ಲಿ. ಆವಾಜಾವಿಣ್ ಬಾಗಿಲ್ ಸಾರುನ್ ' 

Soat ಉಂದ್ಬು ಕೂಡಾಕ್ ವೀರಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. : 

“ವೀರಾ, ಹಾಂವ್ ಚಿಲ್ತಾಂಬಾ.,.” WA 1 79,08) ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ, 
“ತುಜೆಂ ಪ್ರಸೂತ್ಬಣ್ ಬರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಅನಿ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಾಂವ್ 

ಮಾಗ್ತಾಂ...” 
ತೆಂಯೂ ಮೊಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ SS Had ಆಸ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಾ ಯ್. 

“ಪ್ರಕಾಶ್.” ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಂಗ್ ಜಳ ತಾಣೆ ರಡೊಂಕ" ಸುರು ಕೆಲೆಂಚ್, 
“ತುಂ ಮೊಜೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತಲೊಯ್ » ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿತಲೊಯ 
ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಸೊನ್ Sis e ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ 
ಪ್ರಕಾಶ್?” 

“ವೀರಾ....ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಅನಾಹುತ ಅಚಾನಕ್ ಉದೆತ್ ಮ್ಹಣ್ 
ಕೊಣೆಂಚ್ ಲೆಖ್ಲ್ಲೆಂ ನಾ, Se ಮೊಗಾ .., ವಿಶ್ವನಾಥ್ "ತುಮ್ಕಾ o’ 
ಕಾಂಯ್ ಅಪಾಯಕ್ ಕರ್ಫೊನಾ..,” ಹಾಂವೆ ಮ್ಲ ಛಂ ISLE BD 
ದೂಕಿಚಾಕೀ ವಿಶ 1 HOD? ಭೆ ಜೆ ,0 ತಾಕಾ ಚಡ್ SÄ o. 

“ವೆಗ್ಗಿಂ ಚ ರಾಯಾ...ಹ 200° ತುಜಾ ಯೆಣ್ಕಾಕ ದೀಸ್-ರಾತ್ 
028,00.” “ಜಾಯ್ -ಮಾ....ರ 

ಹುಂವ್ ತುಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗುನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ. 
MYLD 'ಹುಂವ್ ಸಾಂಜೆಚಾ ತೀನ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಘರಾ 

Q 

ಪಾವ್ಲೊಂ. 
m 

ಭಾಯ್ರ್ AD, 
ಥಂಯ್ ವೊಂದಾಲ್ಕೊ, 

ಜಡಾಯೆಚಿಂ ಕದಮಾಂ ಕಾಡುನ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರದೀಪಾಚಾ ಮೊರ್ನಾಪೆಟೆ 
ಸಮೊರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೇಚ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಅನಿ ಭೃಣಿ 
ಹುಕ್ ಮಾರುನ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ಯಿೂ ರಡ್ಲೊಂ ಖೂಬ್! A Cv 

ಲೊಕಾಚ್ಕೊ ದಿಷ್ಟಿ ಎಕ್ಚ್ ಪುವ್ಚಿಂ ಮೊಜೆ 
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ಭ:ಭಾವಾಂ ಮಧ್ಲೊ ವಿರೆಸ್ ಸಾಸ್ಟಾಕ್ ಥಾಂಬ್ಲಲೊ. 

ಭಯಂಕರ ರೀತಿನ್ ಪ್ರದೀಪಾಚೆಂ ಅ, ಜಾಲ್ಲೆ:!! 

ಮೊಜಾ ಎಕಾ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರಾನ' ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾಪರಿಂ ಪ್ರದೀಪಾಚಾ 
ುನಿಯೆಚೊ ವೃತ್ತಾಂತ್ ದಿಲೊ. 

i ಗಾಂವಾರ್ ಫಾಮಾದ್ Sg, M.L A. - ಅಚ್ಮುತಿ್ ಪಭುಚಾ 

ISEE ಅರ್ಚನಾ" ವಾಟೆರ್ ರಾವವ್ನ್ ತಮೂಷೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಪ್ರದೀಪ್ 

ಆನಿ M-L. A. ಮಧೆಂ ಖಟ್ಕಾಯಂ್ ಪ್ರಾರಂಭ" ಜಾಲ್ಲಿ. 

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರದೀಪ" ಎಕ್ಲೊಚ್ ವಾಟೆರ್ sot Oa, ಸಂದರ್ಭಿಂ 

259,08" ಪ್ರಭುಚಾ ಜಣಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸರ್ಸರಿತ" ಪೊಪ:ಯ್ಲೊ! 

ಪ್ರದೀಪಾನೀ ಪಾಟ್ ಸೊಡ್ಡಿನಾ. ಹಠಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಕಾ ತಾಣೆ ಉಗ್ರ್ಯಾ 

ರಸ್ಟ್ಯಾರ್ ಅರ್ಜನಾಚಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ! 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಜೂನ್ ಭಿಗಡ್ಲಿ!! 

Sd, ನಂತರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 'ದೊನೀ ಗುಂಪೋಚಾ ಸುರಿ-ತಾಲ್ವಾರೀಚಾ 

ಪಿಳಾಂತ್ ಪ್ರದೀಪಾಚೊ ಪ್ರಾಣ" ಉಬ್ಲ್ಲೊ! 

ಪ್ರಕಾಶ್.., ತಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್ರೇ,..ಆನ್ಯೇಕ್ 

ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾತ್ ಉಭಾರ್ಸಿ,,, ಖಬಾಡ್ಕಾರ್...' ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ 

ಪ್ರದೀಪಾಚ್ಕೊ ಚುಕಿ ತಿದ್ಧುಂಚಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕು ಮಾರ್ಲೆ ಲ್ಯಾ 
ವೆಳಿಂ, ಮಾಮ್ಮಿ WIGS ಆಯಿಛೊ ents: a ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. 

ಮಾಮ್ಮಿನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತಾಕಾ ಸೆಳ್ಲಿ ದೀಂವ್ಕ್ DIA, ತರ್ ಪ್ರದೀಪ್ 

ಅಸಲೆಂ ನಿಷ್ಟುರ್ ಮರಣ್ ಮರ್ರೊಗಾಯ್? 

ಸ. ರಿಂ ಸಂಗಂ SOF ಮೊಜಿ ಅವಯ್ ಚ್ ಪ್ರದೀಪಾಚಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ 
ಕಾರಣ್ಕರ್ತ್ wo AO. 

ಆತಾಂಚಾ ಪಿಳೆಕ್ ಲೆಖ:ವರ್ತ್ Ag ದಿಲ್ಕು ರ್ Sow ಏಳ್ಸಿ ಜಾಂವ್ಚಿ 

ತರೀ ಕಶಿ? 

“3320 ರೆಡೊನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಮಾಮ್ಮಿ ,,,ತಾಚು ಆತ್ಮು,5 
We 

ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ದಿ ಚ ಆಮ್ಕಾಂ ಉರ್ಲೆಲಿ ಏಕ್ಚ” ವಾಟ,” ಹಾರವ 

ಭುಜಯ್ಲೆಂ ಉತ್ರಾಂಚೆ' ಧಾರ್ ಪುಜುನ್ | ಚೆಡಿತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಭೊಂವ್ತಿಂಚಾ 

ಪರಿಸರಾನ್ ಕಾಶಂ* PÒ. 
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ಸಂಷ್ಯಾ ರೀತಿನ್ ಮೊರ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾಚಾ ಮಿಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಮಿ ನ್ ಆನಿ ಪಪ್ಪಾ ನ್ 

BN, ಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆ One. 

“ಘರಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಯಕ್ ಪುತಾ..:ತುಂ ಪಾಟಿಂ 

ಗಾಂವಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಕರುನ್ ಫೆ...” ಮಾಮ್ಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುಸ್ಲಾಯ್ಲಾಗ್ಲಿ. 
ಕಸಲೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? . l 

BOB, ಚ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿ? ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ವರ್ಗ್ ಘೆವ್ನ್ 

ಗೊಂಯಾಂ ವೆತಾನಾ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ:ಚೊ ಏಕ್ ಸಬ್ಜ್ ಸಯ್ ಮಾಮ್ಮಿಚಾ 

ತೊಂಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನೂ! 

ಆತಾಂ ಮಾಮ್ಮಿ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಬದ್ದಾಲಿ ಕಶಿ? ' 

“ನಾ ಮಾಮ್ಮಿ...ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಕೂಡ್ಲೆ-ಕೂಡ್ಲೆ ವರ್ಗ ಫೆಂವ್ಕ್ 
ಜಾಯ್ನಾಂ. ಯೆಂವ್ಚಾ ವಸು ಪಳೆಯಾಂ,.. ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಂಯೂ ಯೇವ್ನ್ 

ವಚೊನ್ ಅಸಾಂ ನಹೀವೇ?” ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. 

ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಮಾಗಿರ್ ಚಡ್ 332,059 ಕೆಲಿನಾ, 

ಪಪ್ಪಾಕೀ ಹುಂವೆ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ. 

ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮೂಸ್ ಜಾಲ್ಲಾಚ್ ರಾತಿಂ ಹಾಂವ್ ಗೊಂಯಾಂ 
ಭಾಯ್ ಸರ್ಲೊಂ. 

BOI Of ಆಸ್ತುಂ ಮೊಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವೀರಾ ಥಂಯ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. 

ವೀರಾ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಲುಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಕಸಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಲಾಂ 
ಗಾಯ್? ಡರು ಚೆಡುಂ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ವಿಶ ನಾಥೇಚೆಂ ವರ್ತನ್ 
ಕಶೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್? 

ಅಪ್ಪಮಾಣಿಕ್ FA OOo ಘಡಾನಾಶೆಂ ಹಾಂವೆ ಮನಿಂ-ಪು PED ಕೆಲೆಂ 
ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ, ವೊರಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಆಟ್ ದಾಂಟಾತಾಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ 
ದಾರಾರ್ ರಾವೊನ್ ಹಾಂವೆ ಬೆಲ್ಲ್ ದಾಂಬ್ಲಿ. 

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಉಟೊನ್, ದೊಳೆ P A BS, 
ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. 
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; 

| “ಮೊನ್ ೯ ಜಾಲೆಂಗೀ ಪ್ರಕಾಶ್?” ಗಂಭೀರ್ + ಮುಖಮಳ ತಾಚೆ - 

ಹ`ಸೊಂಕ್ ಉರ್ಡಾಲಾಗ್ಗೆಂ. 

“ಜಾಲೆಂ...” ತಾಚೊ ಫಾತ್ರೆಲ್ಲೊ ಜಿನೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಮುಖಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ ಪಾವ್ಲೆಂನಾ. 
ALE Ses’ ಮೊಜಾ ರೊಮಾಂತ್ ದವ್ರುನ್ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ 

ಭಾಯ್ SSA C, ವೀರಾವಿಶಿಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚಾ ಉದ್ದೆ ಶಾನ್. 

“ವೀರಾ ಬಾ...ಳಾ.,.೦ತ್.,.” ಹಾಂವ್ DESO. 

“TO...” ತೊ ಹುಂಕಾರ್ಲೊ, ಮಗ್ ಘುಂರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾ BILO, "ಚೆಡುಂ 

ಜಾಲಾಂ,,,” ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ಚಾಕ್ಸೆಲ್ಯಾಪರಿ: ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

“ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ತಶಿ GAO ಜಾವೈತ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ದೇವ್ ಸಗೆಂ 

ಆಮ್ಚಾ ಬರ್ಯಾಕ್ಚ್ ಕರ್ತಾ...” ನಿರಂತೆಂ್ BS Bd,0 ಸವೆಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. 

ತಾಚಿಂ ಉತ್ಪಾಂ ತಾಕಾಚ್ ಪ:ಟಿಂ ಮೆಳ್ಳೆಲಿಂ. 

“SKEW ಖುಶಿ ಕಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಮೊಜಿ ಖುಶಿ ಹುಂವ್ ಜ್ಯಾರಿ 

Eg, Sao.” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಆದಿಂ-ಮಾಗಾ, ಮೊಯ್ದೆ ಚಾ 

2 ೊಳಿಯಾಂಚೆರ್  ಉತ್ಪಾಂ-ಖಂಚಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ. 
ಹಾಂವೆ ತೋಂಡ್ ವಿಭಾಗ್ ಕೆಲೆಂನಾ. 

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಸಲಿ ಖುಶಿ, ಖಂಚೆ ಉದೆಶಿಂ, ಕೆದ್ನುಂ ಜ್ಕಾರಿ ಕೆರ್ತಾ 

ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ ತರೀ ಹ್ಯು ಫುಡಾಂ, ಹಾಂವೆ ಮೊಜೆಸ್ತಕಿ: ತಶೆಂ ವೀರಾ ಆನಿ 

ಭುಗ್ಯೂ ೯ ಥಂಯ್ ಎಕ್ಕ ಮ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ 

ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. 

ವಿಶ್ವನಾಥಾಲಾಗಿ” ಉಲವ್ನ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ಜಾಕೀ ವೀರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ 
' ತಶೆಂ ಬಾಳಾಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಥಕ್ಷೆಲೆಂ ಮನ್ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ 
''ದರ್ವಡಿ wowdoo ಮೊಜೆಂ ಧಂಯ್ ಉದೆಲಿಂ. 

ವೀರಾ ಖಂಚೆ GA Sos ಇಾಳಾಂತ್ ಜಾಲುಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ 
ಜಾಣಾ'ಸ್ನೊಂ. ಪುಟ್ಟು 'ಮಹಿನ್ಮುಂನಿ ಪರೀಕ್ಷು ಕರುಂಕ್ 

— ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ವೆತಾನಾ, ಹುಂವೆ ತಾಕಾ ತೀನ್-ಚ್ಕಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ 

ದಿಲ್ಲೊ. 
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ಹಾಂವೆ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ದರ್ವಡ್ಜೆಪರಿಂ ವಿಶ್ವನಾಥಾ ಮುಖಾರ್ 

ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ 

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖಂಯ್ಸರ್ಗೀ ಗರ್ಜೆಚಾ ಕಾಮಾನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ By, ಣ್ 
69೩5 = 

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗೆಲ್ಲೆಣ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ್ಯಾಕ್ಚಿ ಪಡ್ಗೆಂ. ; 

ಹಾಂವೆ ಶೀದಾ ಆಸ್ಪಶ್ರೆಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. 

ಆಸ್ಪತ್ರೆಜಾ ನಾಂವಾ-ಪಟ್ಟೆರ್ ಎಕೊಡಿ ನಜರ್ ಭೊಂವ್ನಾಯ್ತಾಂ, 

36 ನಂಬ್ರಾಚು ಕುಡಾಂತ್ ವೀರಾ ಆಸಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 

ಹುಂವ್ ಮಾಳಿಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್, ವೀರಾಚಾ ಕುಡಾಚೆಂ 

ದಾರ್ ಹಳ್ಳಾಯೆನ್ ಉಸಯ್ಲೆಂ. ; 

ಮೊಜಾ OSI 3S ವೀರಾ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್, 

“ಪ್ರಕಾಶ್...” ತಾಣೆ ಉಲೊ ದಿಲೊ, .ದುಸ್ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತೆಂ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್- 

ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಜಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಜೀಬ್ ನಾಸ್ಥೆಪರಿಂ 

ಹಾಂವ್ ಚಡ್ಬಡ್ಲೊಂ. 
೧೧ 

“ವೀರಾ....ಕಿತ್ಯಾ ರಡ್ತಾಯ"-ಬಾ?” ಹಾಂವೆ ಭುರ್ಗಾಚಾ ಪಾಳ್ಯ್ಯಾ 

ತೆವ್ಕಿಂ ನದರ್ ಲಾಯ್ಲಿ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಭುರ್ಗೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ! 

ಮೊಜೆ ದಡ್ಡಡೆ ವಾಡೆ. 

ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಯೂ ಜಾಲೆಂಗಾಯ್? ವೀರಾ ಕಿತ್ಯಾ ರಡ್ತಾ? 

“ವೀರಾ... ಬಾಳ್ ಖಂಯ್ ಅಸಾ?” ದುಭಾವ್ ನಿವಾರ್ಕೂಕ್ ಹಾಂವೆ 

ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, 
m 

tt ya 6 ಇ oF ” ನರ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾ £90839 5 ವ್ಹೆಲಾಂ,,, 

ಹಾಂವೆ ತೃಪ್ತೆಚೊ ಸುಸ್ಕಾಲ್ ಸೊಡ್ಲೊ. 

“ತರ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ರಡ್ತಾಯಕ್?” 

“ಮ್ಹಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶ್.,,ಹೂಂವ್ ಬಾಳಿಂಂತ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಆಜಿಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ...ತರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ" ಮೊಜೆರ್ ಜಾಂವ್-ವ- 

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಜಾಂವ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಜೂನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾ.” 
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“Bz, ೦..ಕಸಲ್ಯಾ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಚೊ ಮನಿಸ್-ಗೀ ದೇವ್ 

'ಚುಣಾಂ.--ಸಕಾಳಿಂ ತಾಚಾ ಉಲರ್ವ್ವಾಂತ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಶಯ್ ಜಾಲೊ.” 

ಹಾಂವೆ ವೊಜಾ ಆನಿ ವಿಶ ನಾಥಾ ಮಧ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಪಣ" ವೀರಾಕ್ ವಿವರಿಲೆಂ. 

“ಶೊಪುಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಾ ಚಿಡ್ಮೂಲ.ಗಿ೧ ಜುಯ್ದಿ ಕ್ಲ ಪಯ್ಕೆ ಮಾತ್ತ್ ತಾಣೆ 

ಧ:ಡುನ್ ದಿಲ್ಕುತ್. ಶಿವಾಯ" ಏಕ್ ಉತಾ೦'ಯೂ ತಾಣೆ ಸಾಂಗುನ್ 

ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವೆ ಬಾಂಳ್ತಿಚಾು ಕುಮಾ Wo we ವಿಲೆವಾರಿ- 

ಕೆಲ್ಕುನ್ ಬರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.” 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಧ್ಯವರ್ ಪ್ರಾಮೆಚಿ ಏಕ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ AO. 

ತಿಚ್ ಬಾಳ್ತಿಚು ಕಾಮಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಗೆಲೊನಾ. 

“ಪುಣ್, ವಿಶ ೈನಾಥಾಕ್ ಹಿ ಖಬುರ್ ಕಶಿ ಪೂವಿತ ಜಾಲಿ?” ಹುಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ" 

“ತ್ಯಾಚ್ ಕಾಮಾಚಾ WH, ಮಾರಿಫತ...” 

“ಹ್ಲು ಂ,,, ವೀರಾ - ಭುರ್ಗೆಂ ಕೊಣಾಬರಿ ಆಸಾ?” ವೀರಾಚಿ ಖಂತ್ 

ನಿಸ್ರಾಂವ್ಚಾ 'ಇರುದ್ಯಾ ನ್ ಹಾಂವೆ ಪ್ರಸಾಪ್ WO Gx. 

ತೆಂ" GIAO. ಕಾಮಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾಯ್ರ್ ವತಚ್ಚ್ ವ್ಹಳೂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. 
“ತುಜೆಬರಿ ನಾ ಪ್ರಕಾಶ್,,,ಸಗೈೆಂ ಮೊಜೆ:ಚ್ ರೂಪ್.,.” 

“ಅನಿ ಕಿತೆಂ? ಮೊಜೆಬರಿ ಆಸಾಜಾಯ" ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂಯ್ಲೊ ತುಂವೆ 
AOA, ಉಗ್ತಿ ರುಜ್ಕಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್?” ಹಾಂವ್ Bc, ಹುಸ್ಲೊಂ, 

“e ADON BRO ಶಾಂತಾಕ್ ಖಂಯ್ BRI cI ವೀರು?” 
ಘರಾ ಜಾಂವ್-ವ-ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಶುಂತಾಚಿ ರುಳಕ್ AA ಪಳೆವ್ನ್ 

ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

:“ಪಣ್ಣೆಂತ* ಮೊಜಿ ಏಕ್ ಆಪ್ತ್ ಆಂಟಿ ಆಸಾ..,ತಿ ಅಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ 

ದಿಸಾಂಕ್ ಶಾಂತಾಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ,..ತಶೆಂ ಹಾಂವೆ ಶಾಂತಾಕ್ 

ತಾಂಗೆರ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲಾಂ....ತಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಶಾಂತಾಕೀ ಬರೆಂ 

ವರ್ಗಾತಾ,,,” 

ವೀರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, SAE ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೆಂ. 

ಧೊವ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂತ್ Mes, ಜಾವ್ನ್ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಅಸ್ಲಾ A 

ಭುರ್ಗ್ಯು೯8" ಹಾಂವೆ ನರ್ಸಾಲುಗ್ಹೆಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. 
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ಮೊಜೆಂ ಬಾಳ್! 

ಮೊಜಾ ರಗ್ತಾಚೆಂ ಫಳ"! 

OXO ಜಾಯ್ದಾ'ಸ್ತಾಂ ಹಾಂಎ” ಭುರ್ಗುಚೊ ಬಾಪುಯ್! ಕುಜಾರ" A 
ಸೊಭಾಣ್, ವೊರಾಣುಂಚೆ: ಪುರಾಣ್ ನಾಸ್ತಿಂ ಹುಂವ್ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆ' 
ದಾದ್ಲೊ!! 

ಹೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ತರೀ ಸಚಿತ್ರ! 

ಕಸಲಿಂ ಅಸ್ಚುಭಾವಿಕ್ಪಣಿ ಘಡೊನ್ ಗೆಲಿಂ? 

ಪುಣ್ ತೆಂ DNNE ಬಾಳ್! 

ತಾಕಾ BAO? ಕಳಿತ್ ನಾ. 

ಎಕಾ ದೃಷ್ಟೆನ್ ತೆಂ ಮೊಗುಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್ ಜುಲ್ಮಾರ್ RINI 
ವಾಟೆನ್ ತೆಂ ಅಮ್ಮಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಕೀಟ್! 

ಕಿತೆಂಯೂ ಜಾಂವ್ -ತೆಂ ಹಾಂವೆ ಸೊಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ 
ಸುಮಧುರ್ ಪಿಂತುರ್. ತೆಂ ಮೊಜೆ2 - ತಾಕಾ ಹಂವ್ SARI ಸರ್ವಸ್ವ್ 
ದೀವ್ನ್ ವಾಡಯ್ತೊಲೊಂ. ; 

ಪುಣ್,,. ಹಾಯ್! ತಾಕಾ ಹುಂವ್ ತುಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಣ್ 
ach, € ಭಾಗ್ ಮಾ ಕಾ ನಾಮಾ? ತೆಂ $, R’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಶ ಿನಾಥಕ್ 
ಪಯ್ವಾ ನಾ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಸೊಸುಃ? ಮ ಭಗ್ಗಾಂಕ ಕತರ? ಲಾಸುಂ? 

— ಹುಂವ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಜುವ್ನ್ ಭುಗಾ © Bes? ಪಳೆತುನಾ 
“ಪುರೊ... ಪುರೊ, ,. ತಶೆಂ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆಶಿ zos ತಾಕಾ ದೀಷ್ಟ್ 
ಲೂಗೊಂಕ್ Ae...” ವೀರಾ ಕಿಡ್ಕಿಡೊನ" ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. 

“ಚಾಯ್, ಸಾಯಿ £3... ತುಜಿಂ ಬೇಬಿ ತುಚಿಲಾಗಿಂಟ್ ಆಸೊಂ.,, ತುಜಿ 
ಸೊಭಾಯ್ AN, ಪುಸುನ್ HIS", CORO...” ಹಾಂವೆಂಯೂ 0620 
ಆರಂಭ ಕೆಲಿಂ ie ತೆಲ್ತೊ ಏಕ್ ಉಮೊ ಫೆವ್ನ್ ವೀರಾಚೆ ಬಗ್ಗೆಕ್ ದವರ್ಲೆಂ. 

"ವೀರಾ... ಹಾವ್ ಪಾದ್ರಿಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂಗೂಚ್ 
ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚೆನ್ ಕರ್ತಾಂ, ಏಕ್ DAO ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾ 
ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ 3 ಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಚೆ ಅಪು ಯಾಚೆಂ” 
ಹಾಂವೆ ಮ್ಲ py 
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ನಕ್ರೆ ಕರ್ಮೈಪರಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ. 

ತ್ತೆ = Sart 

| *ಮ್ಹಾಕಾಯೂ ತುಜಿ ಆಲೋಚೆನ್ ಪಸಂದ' ಆಸಾ ಪ್ರಕಾಶ್: ... ಮೊಜೆಂ 
È p | O qa x 

ಬೇಬಿ BAW) ಘರಾ ಭಿತರ್ HOLDI, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ರಿಗೊಂಕ್ 

ಜಾಯ್” ದೀರ್ಪಣಿ ವೀರಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. 

“BRC ... ಆತಾಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ದವ್ರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್ ವೀರಾ?” 

“ನಾಂವ್... ತಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ನ್ಮ್ಂಚ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್...” ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ 
ಅಮ್ಯುಕೆ ರುಂದಾಲೆ. . 

“ಹಾಂವೆ-ಯಾ-ವಿಶ್ವನಾಥಾನ್?” ತಾಚಾ ಪೊಕ್ತಿ BAD, 

, 

08 ಹಾಂವೆ 

“ಶ್ಕೂ...ಬೊಬ್ ಮಾರ್ದಾಕಾ...ನಾಂವ್ ದವರ್ಮೆಂ ಮೊಜಾ ರಾಯಾನ್ 

ಪ್ರಕಾಶಾನ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೂ ಹಕ್ಕ್ ನಾ..." ವೀರಾಚೆ ಪುಸ್ಟುಸೆ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆ ಲಾಗ್ಲೆ. 
œ Mm 

ಹಾಂವೆ ನಾಂವಾಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿಂ. 

“ವೀರಾ,” ನಾಂವಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಮನಿಂ PIL BS, ಹಾಂವೆ ಮ್ಹ ಳಂ, 

“ಬಾಳಾಚು ಯೆಣ್ಯುದ್ವೂರಿಂ ಆಮ್ಚಾ FTI LA ನವೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಫಾಂಕ್ಲಾ. 

ಆಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ಆಯ್ಲಾಂ, Se ಪ್ರಸಾಸ್ ಆನಿಕೀ 
ವಾಡಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಬೇಬಿಕ್ “ಶೋಬಾ” ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ?” 

“ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ ಬರಿ ಕಾವಂ" ಕರ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶ',,,ನಾಂವ" ಬರೆಂ ಆಸಾ. 

'ಶೋಭಾ' ಪರ್ವೀಂ ಆಮ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಆಜೂನ್ ವಾಡ್ತೆಲಿ ತೆ 

ಖಂಡಿತ",,.,ಆನಿ ಮೊಜಾ ಪ್ರಕಾಶಾಕ್ GA ಶೋಭಾಕ್ ನುಂವಾಂತ್ ಸಯ್ 

ಕಾಂಯರ್ಸ್ ಫರಕ್ ನಾ. ದೊನಾಂಯ್ಚೆ ಅರ್ಥ್ ಎಕ್ಚ್...” 

ವ್ಹಯ್! ಶೋಭಾ ಆಮ್ಚಾ ಜೀವನಾಂತ್” ಶೋಭಾ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. 

ಶೋಭಾನ್ ಅಮ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಶುಭಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಶೋಭಾನ್ ಆಮ್ಚಿ 

ಉರ್ಭಾ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾ! 

ಹಾಂವೆ ಘಳಾಯ್ ಕೆಲಿನಾ. ಮೊಜಾ ಸದಾುಂಚಿಂ ಇಗಜೇೇಚಾ 

ಪುದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ Awe ಸಂಗತ್ ನಿವರಿಲಿ ವೀರಾಚೊ ಆನಿ 

' ಮೊಜೊ ಸಂಬಂಧ ಹಾಂವೆ ಲಿಪಯ್ಲೊ. 

67 



ಸ 
4 

ಪಾದ್ರಿ ಒಪ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ವರಿತ ತಾಣೆ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಯೇವ್ನ್ ಬೇಬಿ3* 

“ಶೋಭಾ? ನಾಂವಾನ್ ವೊಲುಯ್ಲೆೊಂ. | 

ಪಾೂದ್ಮ್ಯಾಬುಚೆ ವತ್ಕಾಯೆಕ್ ಶೋಭಾಚೊ ಪೊದೊರ್ನ್ Boos ore 

ಜಾಲೊಂ. ಮೊಜಾ ಕಾಳ್ಮಾಂತ್ ಕಿತೆ.ಗೀ ಭಗ್ಗೆಂ ತರೀ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ಚ್ | 

ನುಸ್ಲೊ. 

Ce, ದಿಸಾ ವೀರಾ ಘರಃ ಆಯ್ಲೆಂ. 

ಎಶ್ವನುಥಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಕಸ್ಲೊಚ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮೆ ಳ್ಳೊನಾ. 

ಶೋಭಾಚಾ OSS ತಾಚಿ Wye ಪಾಲ ©. ತಾಚಾ ಭಜನಾಕ್ 

ವಜನ್ ಮಳ್ಳೆಂನಾ ಕೆ: ಪಳೆಮ್ನಿ ತಾಣೆ ಆಮಾಲ್ ಸೇವನ್ DAS? ಕೆಲ್ಲೆಂ. 

ಜೀವನಾಂತ್ QOH ಜಾಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ತಾಚಿ ಚಾಲ" ನೀರಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ. 

ತಾಚಾ ಚಮ್ಮಾಣೆಂತ್ ಖರಸ್ ಉಟ ಲ್ಲಿ. 

"ದೇವ್ ಸಗೈೆಂ ಆಮ್ಚಾ 33,823" ಕರ್ತು' — ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರದೀಪಾಚಾ 

ಮೊರ್ನಾ SUS ಮ್ಹಾಕು ಬೂದ್ ಸಾ:ಗಲ್ಲೊ ತೊಚ್ಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ" ಆಜ್ 

ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಕಾ ಕರ್ತಾ? ಚೆರ್ಕೊ-ವ-ಚೆಡು Oot, ದೆವಾಚೊ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಖೆಳ್ 

32, g ಗಂ ಜುಣುಸೆನೀ ವಿಶ ೈನಾಥಾಚೆಂ ಸಲ್ ಕಿತ್ಯಾ? 

ಕಿತೆಂಯಿ ಇ ಜಾಂವ್"! ವಿಶ್ವನ:ಥಾಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ ತರೀ ಫುಡೆಂ 

ಉಬ್ಬೊಂಚೆ ಘೊಟಾಳೆ ಚುಕಂವ್ಚುಕ*" ವೀರಾಗ್ ಹಿಂದು ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ಚ್ 

ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ' ಹುಡ್ಲಿಂ. 

ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಂಳ್ತಿಕ್ ಶುದ್ಧ ಕ್ಕಿಕರೆಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ಟವಕ್ ದವರ್ಲೆಂ. 

ಲಾಗ್ಮಿಲ್ಯ್ಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀರ್ಥೀ ಹಾಡುನ್ ಘರ್ಭರ್ Sowa, 089, o 

ತಶೇಚ್" ಬಾರಾವ್ಕಾ ದಿಸಾ Bm Ea ಪುಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ವೆಂ ಕುರ್ಯೆಂಯೂ 

ಹಿಂದು ಠಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ಚ್ ಚಲ್ಲೆಂ. 

ಸಮಾರಂಭ" ಬೋವ್ ಸರೆಳ್ ಆಸ್ಲೊ ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ 

ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ವ್ಹಿಸ್ಕಿ ಮಾತೇ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಲಜೆವಿಣ್ ಗಳೊಭಂ್ ಘೊಟ್ಟಿ ತರೀ 

ವೀರಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಗೊಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲೆ:ನಾ. 

ವೀರಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಚಿಂವೊನ" ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯೂ ಚಿಂವ್ಲಾ ಭಾಷೆನ್ 

ಜಾಲ್ಲೆಂ! 
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“ವಿಶ್ವನಾಥಾವಿಶಿಂ ತುಂ ಚಿಂತಾ ಕೆರಿನಾಕಾ-ಮಾ!” - ತಾಕಾ ಸಾಂತ್ರೈನ್ 
Acs, ಉದ್ಧೇಶ: ನ್ ದುಸ್ಟ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕುಮಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಹ್ 

ಮ್ಹಳೆಂ, "ತಾಚಿ ಮತ್ ಸೊರ್ಮಾ ವರ್ವಿಂ ಗೈ ರಿ ಜಾಲ್ಕಾ. ಮಲ್ ರುಕಾಚೆರ 

ಅಧಾರು ನ್ ಜೀವಿತ್ ಲಕ್ಷ x00, ಏಶ ನಾಥು" ಸೊರ 2,28 ಬೊತ್ಸ್ ಸುಕವ್ನ್ 

ಜಿಣಿಯೆಟೆಂ ವೋಣಂ ಧಾಂವ್ನಾ ಯ್ವಾ. ಸೊರ್ಯಾ ತಾಂ ತಂಕಾಭೊಂದ್ತಿ ಚೊ 

ಸಂಸಾರ" ಶೊನ್ಸ್, ಅಶೆಂಚ' ತೊ gota? ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ 

ಕಾಡ್ಜೊನಾಂಗಿ ಮ್ಜ ಳ್ಳೊ en, ಮಾರ್ತಾ...” 

EDES 'ಕಳಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ .... ತಾಚೊ ಸೊರೊ ಕಸೊ ಸುಟಂವ್ಚೊ 

ಮ್ಹಣ್. ಪು...ಣ್ a ಮೊಜೊ ಹಾತ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಜೊ-ಬಾ...” 

“ತುಂವೆ ಮೊಜೆಲ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ಲಾಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಮೊಜೊ 

ಭರ್ವಸೊ ಪಾಲ್ವೋಚೊನಾ ವೀರಾ...” 

ಅಸಲ್ಯಾ ನಿಕಟ್ ಭವ೯ಸ್ಕಾಚು ಭದ್ಸ್ ಬಾಂಧಾವಳಿನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮನಾಂ 

ಆನಿ ಕಾಳ್ಮಾಂ ದಿವಸ್ ಉಡ್ತಾಂ-ಉಡ್ತಾಂ ಮಹಿನೆ ಪಡ್ತಾಂ - ಪಡ್ತಾಂ 

ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ರುುಳ್ಹಳ್ಳಿಂ. | 

ಶೋಭಾ ಸೋಲ್ ಸೊಭೊನ್, ಮಾಯ್ಬಾ Tow ಸೊಭಾಗೆಂತ್: 

ರೊಂಬೊನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಪಾವ್ಮ್ಯಾಂಕ" ಪಾಂಯ್ ದವರ್ತಾಲೆಂ! 
ತೆಂ ಚಡಾವತ್ ಮೊಜಾ ಸಾವೈಂತ್ಚ್ ವಾಡ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 

ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೆರಾ ಯೆತಾಂ ತೆಂ ಸದಾಂ ದಾರ್ವಾಟ್ಕಾರ್ 

ರಾಕ್ತಾಲೆಂ, 

ಹಾಂವ್ ಫರ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾಂ, ತುರಂತ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಮೊಜಾ Re 

ಭೊಂವ್ತಿಂ ರೆವ್ನಾ ತಾಲೆ ಅನಿ ಹುನೊನಿ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಉಮೊ ವೊಜಾ ಪೊಲ್ಕಾ oF 

ದಃಮ್ತಾಲೆಂ. “80... 

“ಅಂಕಲ್ ಕ್ಕಾಡ"ಬರೀಸ್,,," ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೊದ್ಯೂ ಉತ್ಪಾಂನಿ ತಾಚೆ 

ಹಾತ್ ಮೊಜು Woda ca ಘುಸ್ಸುತಾಲೆ. ಆನಿ ಚೊಕ್ಸೆಟುಂ ಖಾತಿರ್ 

ಸ್ಪಾತಾಲೆ, 

ಆಪ್ಲೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ತಚ್ ವೀರಾಕ್ ಮೆಚವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ 

ಕುಡ್ಕೊ ಚಾಕೊಂಕ್ ದಿತಾಲೆಂ. 
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ತಾಣೆ ವಾಂಟುನ್ ಖಾಂವಿ ರೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜಾಪ್ ಕರ್ತಾಲಿ ಆನಿ 

ತೃಪ್ತಿ ದಿತಾಲಿ. | 

| ಪುಣ್ ಶಾಂತಾ ತಶೆಂ ನಹಿಂ! ಹಾಂವೆ ತಾಕಾಯೊ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕ್ಕು ಡ್ಬರೀಸ್ 

ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಕೆಂ ಎಕ್ಕೆಂಚಿ್ ಬಸೊನ್ ಖಾತಾಲೆಂ. ಇನ್ಕೂಲುಕ್ ವಚೊಂಕ್ 

ಆರಂಭ್ ಕರ್ರೆಚ್ ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಬದ್ಗೂಲ್ಲಿ. ತಿ ವಿಶ್ವನಾಥಂ'ಸಾ mone, CA 

ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ 3, ಕಾ ದುಭಾವ್ ಬ ಜಾಯ" 

ಮು ಹನ್ ಶೋಭಾಕ್ Se ಮ್ಮ್ 6322, ತಾಚಿ ಸವಯ್ ಸೊವಖಯಃ 
ಜಾಲ್ಲಿ! 

ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ So ಆಯ್ಯಾಂಚ್ ನಾಸ್ಲೆಂ. ವೀರುಕ್ 

Bose®, ತೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ಲೇಂ! 

ಆತಾ'ತಾಂ ಶಾಂತಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸ್ಲಿಚ್ ವೊಡ್ಡಿ ಭಗಾನಾಸ್ಲಿ. 

ಪುಣ್ ಶೋಭಾ ಮೊಜಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ ತ್ ದಿತಾಲೆಂ. 

ಆಯ್ತಾರಾ ಭೊಂವ್ಣೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಭಾಯ್ ವರ್ತಾಲೊಂ. 

ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ ಪ:ಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಲೊಂ. ದೆವಾಚಿ DO 

ವಳಕ್ ತಾಚಾ ಮನಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ವೊಂಪುಂ8 ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. 

ಶಾಂತಾ WAL, ವೆಳಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಥೊಡಿಂ ಮಾಗ್ದಿಂ 

ಶಿಕಯ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ So ಮಾಗ್ದಿಂ ಶೋಭಾ ಗೊದ್ದ್ಯಾ ಭ: KIS ಉತ್ಪಾಯ್ತಾನಾ, 

ಮೊಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಪ್ರಪುಲ್ಲ" ಜಾತಾಲೆಂ. 

ಪುಣ್ ತೆಂ "ಅ:ಕಲ್' ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ರಾನಾ ಮಾತ್ರ್ 

ಫಘಾಯಾಕ್ ಸುವಿಯೆನ್ ಕೊಚಾಯಿಲ್ಲಿ ಭಾವನಾಂ ಯತಾಲಿಂ.. ಮೊಜೆಂ 

ಬಾಳ್, ಮೊಜಾ ರಗ್ತಾಚೆಂ ಪಾಳ್- ವಿಶ್ವನಾಥಾಕ್ “ಡೇಡಿ' ಮ್ಹಣ್ 

ಅಪಯ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಜೆರ್ಬಾಂದ್ 

ಮಾರೀಲ್ಲೆಪರಿಂ HEY ಭಗ್ತಾಲೆ. 

ಹಾಯ್-ಮ್ಹಾಕಾ ಪುಣಿ ಶೋಭಾನ್ "ಡೇಡಿ' ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯಿಲ್ಲಿಂ 

ತರ್ ಖರೊಚ್ ಹುಂವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಡ್ತೊಂ ಆನಿ ಶೋಭಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ 

Pa, ನಾಚ್ತೊಂ!! 
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4 ಪುಣ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೋಭಾ ಥಂಯ್ ಗುಮಾನ್ಂಚ್ ದೀನಾ. ತೆಂ 
ಮೊಗಾನ್ "ಡೇಡಿ' ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ, ತೊ ಕರ್ಕರೆ. ಭಗ್ಲ್ಲಿಪರಿಂ 
ಪುರ್ಪಲ್ರಾ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಚುರ್ಚುರೊನ” ಶೋಭಾಕ್ ಮೊಜಾ ಗೊಪಾೂಂತ್ 

ಘೆತಾಂ. | | | 
 ಶೋಭಾವಿಣ್ ಮೊಜಿ ಜೀಣ್, ಫಾರಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೆಂ ರೀಣ್ ಕಶೆಂ 
ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತೂಲೆ. ತಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ PRGA ಕಶ್ಯೊ ಉಡ್ತಾತ್, 

ದಿವಸ್ ಕಶೆ ಪೊಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಸ್ಯೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ! 

ಗುಂ $2, ಆವಯ್-ಬೂಪಾಯ]್-ಭಯ್ಲಿ ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಸಯ್ತ್ 

ಮೊಜಾ ಮನಾಂತೂನ್ ಮಾಜ್ಟೊನ್ ವೆತಾಗಾಯೇ್ ಮ್ಲ ಳ್ಳ ಪರಿಂ ತ್ಯೆ ದಿಶಿಂ 

ಮೊಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ' ವ್ಯ ಳಾನಾಸ್ಸಿ 0. 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ JAFO ಮಧೆಂ, ಹಾಂವ್ ತೀನ್ ಪಾವಿ ) 0 

ಗಾಂವಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಧಾಂವೊನ" ಆಯಿಲ್ಲಿಂ! 

ವಕ್ತಾಂಚಾ ಸಕ್ತೆನ್  ಪಪ್ಪಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆಜೂನ್ ಮೊರ್ನಾಲಾಗಿಂ 

Ose ead ows? ಆಸ್ಲ್ಲಿ! 

_ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ ಪಪ್ಪುನ್ ಆನಿ 

ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಡಾಯ* ಮ್ಹಣ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ವತ್ತಾಯ್ 

ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಸಾಂಪ್ಲಾಲ್ಲೊಂ. 

ಶೋಭಾ ಆನಿ ವೀರಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ" ಮೊಜೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೀವಿತ್ 

ಯೆದೊಳ್ಜಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್? 

ಕೊಣಾಚಾ ಸುಖಾ ಖಾತಿರ್? 

ಹಾಂವೆ ನಾಂನಾತಿಂ samdo ದೀವ್ನ್ ಮಾಮ್ಮಿಚಿಂ ಕಾಜ್ರಾಚಿಂ 

ಪುರಾಣಾಂ ತಿಚಾ ಸ್ಮರಾಣಾಂತ್ಲಿಂ ಕಾತ್ಸುನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಲಿಂ! ಭೆ O02, ಚಾ 

ಫುಡಾರಾಚೆಂ ನೀಬ್ ಹಾಂವೆ ಮುಖೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ Hs Soll 

ವರ್ಗ್ ಘೆಂವ್ಕಾಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವತ್ತಾಯ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವೆ ಕಷ್ಟಾಂನಿ 

ಚುಕವ್ನ್ ಫೆತ್ತಿ. 

ಶೋಭಾ ಆನಿ ವೀರಾ ಮೊಜೆ ದೀಸ್ ಮರೆಯ 

ಹಾಂವ್ ವರ್ಗ್ ತರೀ ಕಸೊ Won A 



ಎಕ್ಕೆ ವಾಟೆನ್ ಶೋಭಾಚೊ ಆನಿ ವೀರಾಚೊ' ಲ್ಲ ದಾಟಾತಾಂ, 

ವಿಶ ನಾಥ್ ಆನಿ ಮೊಜೆ ಮಧ್ಲೊ ಬಾಂಧ್ ಕುಂಟೊಂಕ" ಲಾಗ Gx. ಅನಿ 

ತ ಮುರ್ಮುರೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕೆಂಡ್ ಉಜೊ ವೊಕ್ಕಾ ಪರ್ವತಾಪರಿಂ 

ಆವ್ವಿತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಭಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ! 

ಶಾಂತಾಕ್ ಆನಿ ಶೋಭಾಕ್ ಕ್ಕಾಡ"ಬರಿಸ್ ಚೊಕ್ಕೆಟುಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ 

ಸವಯ್ ತಿ ಮೊಜಿ ಸದಾಂಚಿ. ವಿಶ್ವ ನಾಥಾಕ್ ತೆ ಬರೆಂ ಲಾಗಾನಾಸ್ಲೆಂ ವ್ 

ತೊ ಮೊಜೆಲಾಗಿಂ ರುಗ್ಗೊಂಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಸೊದ್ಮುಲೊ, ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. 

ತ್ಕಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಒಫಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. 

ಸದಾಂಚೆಬರಿ ಶೋಭಾನ" ಉಮ್ಮಾ ಬರಾಬರ್ ಚೊಕ್ಸೆಟಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪಾ ದಿನ್ 

ಕರ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ' ವಾಂಟುನ್ ದಿಲಿಂ. 

ತಿಂ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ವಿಶ ನಾಥ್ ಘಂ" ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ. ಆ 

ಚಡ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಏಕ್ "ಫ್ಳಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್' ಶಾಂತಾಕ" ದೀವ್ನ್ 

ಚಲ್ತ್ವಚ್ ರಾವ್ಲೊ. 

ಮೊಜಾನ್ ಹೆಂ ತಡ್ಡುಂಕ್ ಜಾಲೆನಾ. ತರೀ ಮುಖ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 

ನಿಯಾಳ್ನ್ ಗಪ್ ರಾವ್ಲೊಂ. | 

ಶಾಂತಾನ್ ಮಿಟಿಯೊ ಮಾರ್ನ್ ಕ್ಕಾಡ"ಬರೀಸ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಖಾಂವ್ಕ್ 

ಸುರು: ಕರ್ತಾಂ, ಶೋಭಾನ ಪಳೆಲೆ. ಸಹಜ್ ಆಶಾ ಅಂಚಿ ಕ್ಷಣಾನ್ ಜಾಗ್ 

ಉಟ್ಲಿ. ಆನಿ ತೆಂ PB, ಭಿತಂ ಉಡೊನ್ ಚೊಕ್ಕೆಟಾೂಕ್ ರೆಯೊಂಪಯತ್ 

ಮಾರ್ರ್ತಾನಾ, ಶಾಂತೀನ್ ತಾಕಾ ಲೊಟುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಸವೆಂ ಅಪುಣ್ಂಚ 

ಬೊಬ್ ಮಾರುನ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲೆಂ. 
ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶಾಂತಾಚೆಂ ರಡ್ಡೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ woods, ಆಯ್ಲೊ. ಆಗ 

ಪಾಟಿಂ-ಫುಡೆಂ ಪಳೆನುಸ್ತಾಂ, ಶೋಭಾಚಾ ಬ.ವ್ಯ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಹುನೊನಿ ಮಾರ್ 

WA eel! - 

“ವಿಶ್ವನಾಥ”, ಮೊಜೆು ಸೆರ್ಕುಣ್ ಧಾಂಪುನ್ 30, ಸಕತ್ ಪವ) 

ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಬೊಬುಟ್ಲೊಂ , “ದೊಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ADNAK. 

ವಾಂಟುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತುಜೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ GAO. ಮೊಗಃಚಾ ಧುವೆಕ' ಮಾತ್ರ್ 

ದೀಂವ್ಕ್ ಶೋಭಾನ' ಕಿತೆಂ ವಾಯ್ಟ್ Wop ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಂ.,,? 
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“ಪ್ರಕಾಶ್...ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿ ತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ 
BAW? ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಮೊಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಚೊಕ್ಷೆ ಟ್ ಹಾಂವೆ 

 ಶಾಂತಾಕ್ ದಿಲೆಂ...” ತೊ ರಾಜಾಂವ" ಉಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. 
“ಏಕ್ WT ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್ ತುಂವೆ ಸಮಾಸಮಃ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ 

ದಿವೈತೆಂ ನಹಿಂವೆ? ಭೆಷ್ಟೇಚ್ ಶೋಭಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲಂಯ್ ?” 

“ಶೋಭಾ ತುಜಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೀ woes...” ವಿಶ್ವನಾಥ್ 

ಖೆಂಚ್ಲೊ, “...ತುಂ ಆಯ್ತಾ Sarto: ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಭೊಂವ್ಚೆಕಿ್ son, ಯ್ 

ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂಯೂ ಮ್ಹಳಾಂ?” 

"ಪುಣ್ ತುಂ “ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತುಂವೆ ತ್ಕಾ 

ವಿಶಿಂ ತಾರತವರ್ಕ್ ಕರು:ಕ್ ನಜೊ. ಶೋಭಾ Beta So. ದೆಕುನ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ವಿಪ್ರೀತ್ ಮೋಗ್...” 
"ಶೋಭಾ ಮೊಜೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಚಡ 

ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ....'- ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಉತ್ಪಾಂ ಜೀಬೆ ತುದಿಯೈ 

ಪಾಸುನ್ ಲೊಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಮಾಗಿರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತ್ಸಾ ವರ್ನಿಂ ಚಡೀತಿ 

ಭಿಗ್ನಾತ* ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ವೊಗೊ ಜಂ. 

“ತುಜೊ eee ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ,,,ಮೊಜಿ ಖುಶಿ ಕಿತೆಂ ತಿ 

ಹಾಂವ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಲೊಂ..,” ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ಪಾಂ ತಾಣೆ ಮೊಜೆ 

ಸಮೊರ್ ಉಜಾರ್ ಕೆಲಿಂ. 

ತಾಚಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಸಿಸೆಂ ವೊತಿನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್" ವರೌನ್ OR O 

ಹ್ಯಾ 02, ನ್ SPN y ಮಧೆಂ ವೀರಾ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲೆಂನಾ. id 

ಟುಧೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ತೇಲ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೂ ನಾಕಾಸ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ 

ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ವಿಶ ನಾಥೂಕ್ D RL ದುಭಾವ್ ಉಬ್ಬಾ ತೊ! 

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶಾಂತಂ ಆರಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ವರ್ರಾಂ, ರಡೊನ್ YA, 

ಶೋಭಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಉಕಲ್ನ್ ಭುಜಯ್ಲೆಂ. 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ SA ow ಕ್ಕಾಡ್ಬರೀಸ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಶೋಭಾಕ್ 

ದೀವ್ನ್, ಶಾಂತಾಕ್ ಚಿಡಾವ್ಕಾಂ ಮ್ಹುಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಗೆಂ ತರೀ 

ಬಾಂದ್ಲೆಲ್ಯಾ Boo, ವಯ ಭೊರ್ಕುಟಿ ಚಡಂವ್ಚಿ ಖುಶಿ Haw ನಹಿಂ ಆಸ್ಲಿ, 

73 



ಬದ್ದು, ವಿಶ್ವನಾಥಾ ಮುಖಾರ್ ದೊಗುಂಯ್ಕೂ ಉ:ಜ್ಚ್ಯಾ 'ಮೊಲಾಚೆ- 

SA ces Wes 20 ದೀವ್ನ್, ಹಾಂವೆ ತಾಚಿ: ಭಗ್ಗಾಂ ಚಡೀತ* ಮಾಪಾನ್ 

ರುಳಯ್ಲಾಂ!! 

ಹ್ಯಾ ಘಟನಾ ನಂತರ್ ತಾಚೆಂ VORO ಥೊಡೆಂ-ಫಥೆ..ಡೆ:ಚಿ" ಪಾತಳ' 

ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ... 

ಹ:ಂವೀ ತಾಚಿಃ ರಗ್ಗ್ಳುಂಕ" ಗೆರೊಂನು. ತೊ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ರೂಮ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ರಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಭಾವ* ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ 

ಸಂಪ್ಲೆಲ್ಮು PRINT ಮೊಜಿ ಚೂಕ್ ನಾಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ತಾಣೆ ತ್ಮೆ ದಿಶಿಂ 

ವಕೌನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಸಿಂ! i 

ತ್ಯ ದೀಸ್ Pon’, ಹಾಂವೆ ವೀರಾಜಿ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತಶೆಂ 

ಶೋಭ:ಕ್ ಭೊಂವ್ಲೆಕ್ ವರ್ತಾಂ, ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಬಾಳ್ವಿ ಆಲೋಚಿನ್ ಕೆಲಿ 

ತರೀ ಹೊ ಗುಪಿತ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥಾಕ್ ಕುಪಿತ್ ಕಲ್ಲಾಸ್ತಾಂ, 

ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಧಾಂಪುನ್ ವರೈತ` ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೊಜಾನ್ ಚೆಂತುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ, 

Rw’ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆತ್ತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ 

ದೂದಾಚೊ ಧನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳಿತ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾ? 

— ಮ್ಹಳ್ಳಿ WAT ಸಾಗ್ಗಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ 2೪". ಪಡ್ಮೆಪರಿಂ ಮೊಜೆ ಥಂಯಕ್ 

ಕಾವ್ವೆಣಿ ಭಡ್ಲಿ. 

ಪ್ರಣ" ಶೋಭಾ" ಖಂಚೆಂಯೂ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನುಸ್ಗೆಂ. ತೆಂ 

ಸಾಂಗಾತಾಂತ' ನಿಶ್ಚಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಮೊಜೆಲಾಗಿಂ ಖೆಳ್ಳೆ ಥೊಡೆ ಖೆಳ್ 

ಪಳೆತಾನಾ, ಕಸಲ್ಯಾ ಮೃಧು ಸ್ವಭಾವಾಚಾ ಬ:ಪಾಯ್ಯೊ ಮೊಸ್ರಾಜೆ ಜಾಳ್ 

ಉಬ್ಬೊಂಚೆ ಸಹಜ! 

ತಿ ರಗ್ತಾಚಿ ತಾಂಡ್ಜಿ ಆನಿ Dod, ಬಾಪಾಯ್ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ಡಿ-ಮ್ಮ go 

ವಿಶ ನಾಥ್ ಭಾವ್ನೊ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾ? 

ದೀಸ್ ವೆತಾಂ-ವೆತಾಂ, ಶೋಭಾ ಸುಢಾಳ್ MO, ಲಾಗ್ತಾಂ, 

ತಾಚಿಂ ಥೊಡಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್" ಆಟಾಪ್ಲೆಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಅಜಾಪ್ 

ಕರ್ತಾಲಿಂ. ತಾಕಾ ಘಾವೊ-ತಿ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಚಿಂ ನೆಂಟಿಂ ಸಮಸ್ಕಾಂ 

ಸಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಮರ್ ಯೆತಾಲೆಂ! 
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“ಅಂಕಲ್, ಆಮಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚೆಂಮೂ?” ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ 

ಹಾಂವ್ ಶೋಭಾಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ವರ್ತಾಂ, ಸವಾಲಾಂಚೊ ದಾಳೊ ತಾಚೊ 

ವ್ಥಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ... “ವ್ಹಯರ್-ಮಾ, . ಆಯ್ತಾರಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚೆಂ 
ಅಮ್ಮೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ.” | 

“ತರ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಆನಿ ಶಾಂತಾ ಕಿತ್ಯಾ ವಚಾನಾಂತ್?” 

ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ BA, ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಿ ಕಳ್ನಾಸ್ತಾಂ ಘುಸ್ಟಡ್ಲೊಂ. 
“ತುಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಮಾಗಾನಾ ಶೋಭಾ...ತಾಣೆ ವಿಷ್ಣು, ಕೃಷ್ಣಾ 

ಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ದೆಂ..,ದೆಕುನ್ ತೊ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಆನಿ III ವೂಸಾಕ್ 

ವಚೊಂಕ್ AWAD.” 

“ತಾಣೆ ಕಿತ್ಯಾ ವಿಷ್ಣು-ಕೃಷ್ಣುಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ಯೆಂ.,.ತಾಕಾ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ 

ಮಾಗೊಂಕ್ ಕಳಾನಾಂಗೀ” 

“ಕಳ್ತಾ...ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಜಾತ್ ದುಸ್ತಿ...ತಾಚೊ ದೇವ್ ದುಸ್ರೊ...” 
ತಾಕಾ ಸಮ್ಹಾಂವ್ಚೊ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ಸುಸ್ತಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. 

“ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯರ್ ನಹಿಂವೇ...ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್...” 
ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಕೂ 803,090.  ಮೊಜೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್, 

ಚುನ್ಯಾಂತ್ ಬುಡಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ Tov", ಜಾಲೆಂ. 

“ತೆಂ ತುಕಾ ಅತಾಂ ಕಳು ಮೊಜಾ ಬುಳು,,, ತುಂ ಇಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾ. 

ಮಾಗಿರ್ ಪೂರಾ ಸಾಂಗ್ರಾಂ...” ಹಾಂವೆ ಚುಕಂಪ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. 
ಪುನ್ಮಾನ್ ತೆಂ ವೊಗೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ, ನಾ-ತರ್ ಖರೆಚ್ ಮೊಜೆ ವಾಂದೆ 

ಜಾತೆ!! 

DHA ಸಂಪ್ರಚ್, ಹಾಂವ್ ಶೋಭಾಕ್ Par, ಇಗರ್ಜೆ ಧುವ್ನ್ 

ಭಾಯಿ ಯೆತಾಂ, ಸಟ್ ಕರುನ್ How Qa, GAB" ಧಾಂದವ್ಲಿ, 

“ವಿಶ್ವನಾಥ್...” ಆವಾಜಾವಿಣ್ ಮೊಜಿ ಜೀಬ್ Poe). 
ವ್ಹಯ್! ವಿಶ ನಾಥ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ 

ಕ್ರೋಧಾನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಕಾ ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ದೆಖ್ತಾಲೊ, ತಾಣೆ ಚೊರಿ ಧರ್ಲೆಲಿ!! 

ಹಾಂವೆ ತಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆ ನಾಸ್ಲೈಪರಿಂ, ದೃಷ್ಟಿ-ಕೋನ್ ಬದ್ಲಿಲೊ ತರೀ 

ಕುಳ್ಹಾಂತ್ ಮುಸಾ ಂಚೆಂ ಕೊಸ್ಫಾಪ್ ಆರಂಭ ಜಾಲೆಂ. 
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ಹಾವ್, ಆನಿ ಶೋಭಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ, WIA WIA, ಸೂಟ | 

ಕಸೊ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲೊ ವಿಶ ನಾಥ್! 

ನ್ ಕಾಶ್ ತೊ ಖೆಂಚ್ಲೊ, ತುಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮೊಜಿಲಾಗಿಂ. 

oA, 89,050" ರಚುನ್ ಘೆತಾಯ್... 

“ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ 2” ತೊ ಮೊಜೆವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ 

ಪರಿಂ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆ. ನಾಟಕುಂತ್ಲ್ಯಾ ನುಯಕಾಚೊ ಪಾತ್ 

ಹಾಂವೆ ಅಭಿನಯರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ. 

“ಮಾಜ್ರಾಲಾಗಿಂ ಉಂದ್ರಾಚೊ ಖೆಳ್ ನಹಿಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಂ 

ಶೋಭಾಕ* ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್?” ತಾಚಾ ಭರ್ಮಾಚ್ಕೊ 

PH, ಮಾಡ್ತೂಲೊ. 

“ಇಗರ್ಜೆ ಕುಶಿಲ್ಕಾನ್ ಪ:ಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ಭಿತರ್ ವಚ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣ್ 

Cro. ಶೋಭಾಕ* ಕಾಂಯ್ GALI ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾತು? ದೆಕುನ್ 

ತಾಕಾಯೂ ವರ್ನಿ ಗೆಲೊಂ...” ಮೊಜೊ ರಾಗ್ ಕಾಂಯ್ ಶೋಭಾ Doss’, 

TBO, ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಸಂಗತ್ ಘುಂವ್ಣಾಯ್ಲಿ. ಭೆಷ್ಟೆಂ 

ತರೀ or, ಅಪ್ಣುವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜುಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾಸ್ಲಿ. 

“ಪಂಜ್ Dee Re ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ಆಪಾಯಾಚಿ ನಿಶಾನಿ 

ದಿಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ತೊ ಮ್ಹಣಃಲೊ. ಕೋಟಾ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಜರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ 

ವರ್ಲಿ, ಆನಿ ತುಮ್ಚಾ ಜಾತಿಂತ್ ರಿಗಂವ್ಚೆಂ ಪ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಲಿ, ಹಾಂವೆ ಮುಖ್ಲೆಂ 

ಕ್ರವು ಹಾತಿಂ ಘೆ: a, ೦ ಪಡ್ತೆಲೆಂ,,,? 

9032 Od, ದಾಡಾಮಾಂ ಮಧ್ಲಿಂ, ತ.ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಶಿಂಪ್ಲಿಂ 

ವಿಶ್ವನಾಥ" ಕಸಲೆಂ ಕ್ರಮ್ PI ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ ತರೀ ಕಸೊ 

ಶರೀ ಅಪಾಯ ಕರೊ ಉಪಾಯ್ ತೊ ಚಿಂತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ 

ಜಾಲೊಂ... ಜಾಯ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾಗಾಟು  ದಾವ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಡಿ 

ಮ್ಹಾಕಾ, AS}, DA. 

mca ವನೌನ್ ರಾವ್ಣೊಂ. 

ವೀರು ಆನಿ ಶೋಭಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ BO ಲ್ಯಾ ಮುಖಿಮಳಾನ್ ಏಕ್ 

ಪಾುವ್ಚಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ, ದುಸ: ಸ್ಕಿನ್ ವಿಶ  ನುಧಾಕ್ ee ಲಿಂ. 
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ಶೋಭಾ. ಆಯ್ಕಾಲೆಂಯ'ಮೂಗೊ? ಅ:ಕಲಾ ಒಟ್ಟುಕ್ 

ಇಗರ್ಜೆಕ್. ಗೆಲ್ಮಾರ್ ಹ್ಯಾ wor A ತುಜಿ ಪಾಟ್  ಸೊಲ್ತೊಲೊಂ....” — 
ಪೆಂಕ್ಟಾಟೊ ಬೆಲ್ಟ್ ತಾಣೆ ಸುಟವ್ನ್ ವಾರ್ಯಾಂ್ ಭಿಜಾಯ್ಲೊ. 

ಶೋಭಾ ವೀರಾಚೆ ವೆಂಗೆಂತ್ Adee Soll 

ತರೀ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ವಿಶೇಷ್ ಭ್ಯೆಂ ಜುಂವ್-ಯಾ-ರಡ್ಡಾ ಚೆ 

ಛಾಯಾ ಜಾಂವ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಖರೊಚ್ ಹಾಂವ್ ಅಜಾಪ್ಲೊಂ. 

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಖ:ಚಾಯ್ ಘಡಿತಾಂನಿ ತಾಚಾ ಸ್ಥೆ ರಾಕ್ ದೇವ್ 

ಅಖಂಡ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತು ಮ್ಹಳ್ಳೊ Daw ಭರ್ವಸೊ ಮೊಜೆ ಥಂಯ್ 

ಜಿವೊ ಜಾಲೊ. 

; ಯೆದೊಳ್ ಥಂಯ್ ಶೋಭಾ, ಭಜನ್ ಕರ್ಕ ಸಂದರ್ಭಿಂ ವೀರಾ ಆನಿ 

ಶಾಂತಾ ಬರಾಬರ್ WAI 0. ತಿಂ ಭಜನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಶೋಭಾ ಮೊಜಾ 

ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. 

ವಿಶ್ವನಾಥೂಕ್ ಶೋಭಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತೊ ಭಜನಾಕ್ 

ತಾಕಾ ಅಪಯಿಂಚ್ ನಾತ್ಲೊ. ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜಾಪ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ ತರೀ- 
ಶೋಭಾಚೆಂ ಮನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತಿಚೆಲ್ ವೊಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಏಕ್ 

ವರೆದಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಹ 
ಶೋಭಾಕ್ ಜರ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಮಾರ್ಲ್ಲಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಡ್ಕುಂಕ್ 

ತಾಂಕ್ರೆಂನಾ, ಹೌಂವೆಂಯೂ GAO ತರೀ ಕವರ್ ಘೆಜಾಯರ್ ಪಡ್ತೆಂ! 

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮೊಜಾಕೀ ಮೊಟೊ ಆಸೊನ್ ದಿಂಡೊ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚಾ 

ಪಿಯೊಣ್ಕಾ ನಿಮ್ತಿಂ, ತಾಚಿ ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕ್ಕೆ ಸಕತ್ ಹರ್ವೋನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ 

ಅಂದಃಜ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲೊ. ತೊ, ಏಕ್ ಮಾಂ" ಭಳಾಚೊ ದಿತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ 

ದೋನ್ ಮಾರ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ* ಥರಾನ್ ತಾಕಾ ಖಾವವೈತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. 

ಪುಣ್ ತಸಲಿ ಘಳಿ ಸದ್ಯೂಕ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ TOA, ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹುಂವ್ 

ಮೊಜಾ ಕುಡಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಸಾಂಜೆಚಾ ಕಾಮಾರ್ TBA O. 

ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಶೋಭಾಕ್ ಮೊಜಾ ಕುಡುಕ” ಯೇಂವ್ಕ್ ವಿಶ ಸನಾಥುನ್ 

ಸೊಡ್ಡೆಂನಾ. 
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ತಾಣೆ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಭಜನ್ ಕರುಂಕ್ ಶಾಂತಾ ಅನಿ ವೀರಾ 

ಸಂಗಿಂ ಬಸಯ್ಲೆಂ! 

“ಹಾಂವ್ ಭಜನ್ ಕರಿನಾ...” ಶೋಭಾ ಹಠಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. 

“ಶೋಭಾ...” ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗರ್ಜಾಲೊ, “ತುಜೆಂ ಹೆಠ್ ಮೊಜೆಲಾಗಿ 

ಚೆಲಯ್ದಾಕಾ...ಚಲ್....ಬರ್ಯಾನ್ ತೆ ತಾಳಾ ಫೆ....ಹ್ಲಂ,,, ತುಕಾ ಯೆದೊಳ್ 
ಲ್ಹಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಸೊಡ್ಲೆಂ,,, ತುಂ ಮಾತ್ಕಾರ: ಚಡೊನ್ ಬಸ್ಲಾಂಯ್ 

ಗಾಡ್ಜಾ,,,". “ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಣಿಂನಾ,..” ತೆಂ ಅಚಲ್ ರಾವ್ಲೆಂ. 

“ಫಟಾರ್'-ಆವಾಜಾನ್ ವಿಶ ೈನುಥುಚೊ ಬಳಾಧಿಕ್ ಮಾಂ' ಶೋಭಾಚಾ 

ಪೂಟಿರ್ ಬಸ್ಲೊ. 

ತೆಂ ರಡೊನ್ SIR, ಪುಸೈಂತ್ ರಿಗ್ತಾಂ-- 

“ಭಜನ” ಕರ್ ಮೊಜಾ ಬಾಳು,” ವೀರಾ ಭೊಳಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ sas 
ಪಾಟ್ ಪೊಶೆವ್ನ್! À 

ವೀರಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಸ್ಲಿಂ ಭಗ್ಗಾಂ ನಿರಂತರಿಂ Poono ದೇವ್ 
ಜಾಣಾ. 

ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಸುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ತಳ್ಮಳ್ಕಾಂನಿ, ಸೊಸುಂಕ್ 

ನಜೊ ತಸಲ್ಯಾ ವಳ 3 79,00 ಕಳ FL, 0. ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ವಿಶ ನಾಥ: ಚಾ 

ಕಾನ್ಸುಲಾಕ* ಚ್ಯಾರ್ ಪೊಪಾಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮೊಜಾ ಹಂತಾಂಕ್ 
ಹುರುಪ್ ದೀಲಾಗ್ಲಿಂ. 82,0 ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿ SD ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ 
ಭಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಮುಟಿ ಅರ್ನುನ್ ವೊಣ್ತಿಕ್ BRI, ಅನಿ ಹಾತಾಚಿ 
ಖೊರೊಜ್ ಕಾಡುಂಕ" ಉರ್ಡಾಲೊಂ!! 

VHD, ಉತ್ಪಾಕ್.ಪೂಳೊ 379 | ಪರಿಂ ಶೋಭನ್ ತಾಳಾ ಹಾತಿಂ 
ಘೆತ್ಲಿ, ಆನಿ ಮನ್ DIAL, ಹುತಾಂನಿ ತುಣೆ ವೀರ-ನ್ ಉಚ್ಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 
ಶ್ಲೋಕಾಂಕ ತಾಳಾ ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. 

ಹಾಂವ್ ಮೊಜಾ Ds of ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಶೋಭ:ವಿಶಿಂ 
ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. 

ಹ್ಯುಚಿಪರಿಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದರುನ್ ವಚಾತ* ತಂ" ಮೊಜೆಂ ಬಿಡಾರ್ 
ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಶುಶ್ವತ್ ನಹಿ) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಠೋರ" ಸತ್ ಹುಂವೆ ಮಾನುನ್ 
ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. 
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ಇತು | ಇ 
ವಿಶ್ವನ ಥ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕರಿತ್ ತರ್ ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? 

ಶೋಭಾರ್ ಅನಿ ವೀಠಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಯ್ ಗಾಯ್? 

ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಕುರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ - ಉಲಂವ್ಕ್ 

ಮೆಳ್ತಿತ್ಗಾಯಗ್? 

ಮೆಳ್ತಿತ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಚಿ ಥರಾನ್ ಸ್ಥಿರ್ ಕರುಂ? 

ಹಾಯ್ Was! ಹಾಂವ್ ಶೋಭಾವಿಣ್ ದಿವಸ್ ಕಶೆ ಸಾರುಂ? 

ವೀರಾಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್ ವಿಶ್ವನಾಥಾಲಾಗಿಂ ವಿಚ್ಛೇದನ (Divorce) ಘೆಂವ್ಕ್ 

ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? 

ಖಂಯ್ ತರೀ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ವೀರಾ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಸಂಗಿಂ 

ಜೀವನ" ಸಾರೈತ್! ಪುಣ್ ಮೊಜಾ 09 088 ಕಿತೆಂ ಜಾಪ" ದಿಂವ್ಚಿ ? ತಿಂಹಿ 

ವೆ..ಜಿ ಕರ್ನಿ ಧರ್ಜಿ ಸಮಾ ಕರ್ತಿತ್ಗಾಯ್ ? ವ-ಬರ್ಯಾ ಮನಾನ್. ಒಪ್ಪೊನ್ 

PIs? 

ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಕಾರೀ SAG, ಸಂಕಷ್ಟುಂಕ್ ಸಾಂಪಡೆ್ಲಿಂ. ಗೊಂಯಾಂ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ತಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂಯಕ್ ದೆವಾ? ವೀರಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಪರತ್ 

ಸರ್ಪಿತ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ಆನಿ ತಾಂಗೆರ್ ಘರ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್? ಗೋಯಾಂ 

ಯೆಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾ, ಬೊಂಬಯ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ? 

ಹಾಂವ್ GROAS ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಕ್  ಗುನ್ಮುಂವ್ಕಾರ್ ಕರುನ್ 

ದುರ್ಸೋಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. 

ತೆಂ ತಶೆಂಚ್! ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವ-ಆದಾಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ 

ಕಸಲಿಂಯೂ ಅನ್ನಾಡ್ಸಣಾಂ ಆಭಾರ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ತಿಂ ತಾಕಾ ಫಾಯ್ದೊ 

ಮೆಳ್ನಾಸ್ತುಂ ಫಲ್ಸಾಲಿಂನಾಂತ್ ತರ್ ದೆವಾಕ್ ದುರ್ಲಾತ!! 

ಹಾಂವೀ ತ್ಯಾರ್ಜಿ ಮಂಚುಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊಂ, ಆನಿ ವಿರುರಾಯೆಚಾ 

ಖನಾಯೊಂತ್ ರುರ್ಕಟ್ರೂಂ, — 

“ಟಕ"-ಟಕ್-ಟಕ್....” ದಾರಾರ್ ಠೊಕೆ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ 

WAC. 

“ಟೆಲಿಗ್ರಾವಂ....” ಟಪ್ಪು 9° ಪೆದೊ ಬೊಬಾಟ್ರಾಲೊ, 

ಕೊಣಾಚೆಂ ಜಾವೈತ್? ಗಾಂವಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್... 
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ಹಾಂವ್. ದಾರ್ ಉಘಡಗ್ನೆ peos, ಯೆತಃಂ ವೀರಾ ಆನಿ 

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯೊ ಆಯ್ಲಿಂ. 
“ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೋಬೊ... 

6 ಇ ಘಾಲ್ನ್ ತಾರ್ ಫೆತ್ಲೆಂ. 

ಕಾಂಪೆರ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಹಾಂವೆ ತೆಂ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ಉಸಯ್ಗೆಂ. 

“ಪಪ್ಪು. ಸರೊ..ಮೊರ್ನ್ ಕರುಂ" ರಾಕ್ತುಂ- ಮಾಮ್ಮಿ.” 
m & 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಚೊ ತರ್ಜುಮೊ ಅಸೊ ಆಸ್ಲೊ. 

ವಳ್ಳಾಳ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ತುಸೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಜಿಲೆ೧ಗೀ pT 

” ಪೆದ್ಯಾನ' ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆ ಸಹಿ 

“ಪಪ್ಪಾ... 
ದೊಳ್ಳಾಂತೂನ್ ದುಃಖಾಂ ದೇವ್ಲಿಂ. 

ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ" ಗಳ್ಳೊಂ. 

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಏಕ್ ಉಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಭಿತರ್ wor. 

ಭುಜಾವಣೆಚೊ ಏಕ್ ಸಬ್ಜ್ಯೂ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ನಾತ್ಲೊಗಾಯ್ ಗ 

ವೀರಾನ್ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದುಕ್ ಹುಡುನ" ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕು — 

ಭುಜಾವಣ್ ದಿಲಿ, 

“ಹಾಂವ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ಚಿ” ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾಂ ವೀರಾ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಮೊರ್ನೂಕ್ ಪುವೂಜಾಯ"...” 

“ಜಾಯ, ಪ್ರಕಾಶ್ ,.. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ವಚ' ... ಆನಿ ತುಜಾ 

ಘರ್ಹಾಂಕ್ ಅಮ್ಚಿ ಭುಜುವಣ' ದಿ...” ಸಾಂಗೊನ' ತೆಂ ಭಿತ * ಚಲ್ಲೆಂ. 
ಕಸ್ಲಿ ತರೀ ಸಂಜ್ಞಾ ಮೆಳುತ"ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ SF MS’ ಹುಂವೆ ಪೂಟಿ 

ಪರ್ತೋನ್ ವೀರಾಕ್ ದೆಖ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಫಳ್ Oi ಭ್ಲೊನಾ. 

ಪೊಜಾ ಕಾಳ್ಮಾಂತ" GDS ಕಸಲೆಗಿಃ ದಡ್ಡಡೆ ಆರಂಭ್ ಜಿ:ಲೆ. 

BAO ತರೀ ಘಡಿತ್" ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಪರಿ) ಮತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕಾಟ 

ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ ಜಾಲಿ. 

ವೀರಾಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಗುಂಮಕ್ Bs eH) ಉಲುವ್ವೊ ತರೀ 

ಆವ್ಯಾಸ್ ಲಾಭಾತ್ಗಾಯರ'? ಹಾಂವ್ ಗುಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುಟಿ೨ ಯೆತುಂ 

ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣು!! ] 

ದೆವಾ! ಶೋಭಾಕ್ ಆನಿ ವೀರಾಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಸ್ಲೊಯೂ 
ಆಪುಯರಕ್ ಯೇನಾ ಜಾಂವ್--ಹಾಂವೆ ಪ್ರೂರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ, 
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ತ 

SAO ಪಪ್ಪಾಚಾ ಮೊರ್ನಾ ಥಂಯ್ ವೊಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. 

ಭಾವ್ನೊ ನಿಮಾಣೆ ಘಡಿಯೆ ಮೊಜೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೊ 

ಆಶೆಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ. 

ಹಾಂವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೇಂಪಾ ಆದಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ತವಳ್ 
ಮೊಜಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಾಣೆ ಜಬ್ಬೋೊರ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. eD, ಸುನೆಕ್ 
ಪಳೆಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ ವಿಶೇಷ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ದಾಯ್. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಘುವೊ 

ಜಾಲೆಂನಾ. - ಯಾ -ಹಾಂವೇಚ ತೆಂ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂನಾ! 

ಹಾಂವ್ ಚುರ್ಚುರ್ಲೊಂ, ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಉತ್ಪಾಲ್ಲೊ! 

ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಳೊ ಆಡ್ ಜಾಲೊ. 

ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಸರ್ಲಾ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. 

ಸಟ್ ಕರ್ನ್ ಮೊಜೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ವೆಂ ಜಾಲ್ಲೂ ಜೊಪಃನ್ ಹಾಂವ್ 

ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಉಡಾಸಾವಿಣ್ ಹಾಂವ್ ದಃರುಕ್ DY ಶಿರ್ಕಾಂವ್ನ್ 

ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊಂ. 

“ವೀರಾ ತುಂ?” ಹಾಂವೆ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಳೂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

“ವ್ಹಯ್ ರಾಯಾ,,,ಆನಿ ತುಂ ಸದ್ಭ್ಯಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ನಾಂಯಕ್. 

ದೆಕುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ...” ತೆಂ ಮೊಜಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ” ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ 

ಬಸ್ಸೆಂ. “ವಿಶ್ವನಾಥ್ - ನಿದ್ಲಾಗೀ ವೀರಾ? ತಾಕಾ ಜಂಗ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾಮೆ?” 

“ನಾ. ಆಯ್ಚಾ ತುಜಾ ರಾಗಾನ್ ಭಿತರ್ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ ಆಸ"ಲ್ಲೆ ಪೂರಾ 

ಖಾಲಿ ಕರ್ನ್ ನಿದ್ದಾ...” 
ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. 

"ಪ್ರಕಾಶ್,,,ಆಯ್ದಾ ಘಡಿತ:ನ್ ಮೊಜೆಂ ಭೈಂ ನಿರಂತರಿಂ ವಡ್ಲಾಂ. 

WS, ದಿವಸ್ ಕರಾಳ್ಪಣಿ AO, Noe Nes ಹುಂವ್ ಜಾತೆಲಿಂ 

ಕಾವ್ವೆಣಿ ಮೊಜಾ ಕಾಳ್ದು5* ಆವೃತ ಜಾಲ್ಕಾ-ಮಾ.” 

ಹಾತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೆರ' ಸಾಂವ್ರಿಲೊ, “Serres: 

ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಭೈಂ ದಿಸ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶ್,..ತೆಂ ಖಂಡಿಸ್/ದಿಶ್ನನ 

ಭಜನ್ ಕರುಂಕ್ ಒಪ್ಪೊಂಚೆಂನಾ...”: 
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ಟಾ 

“ವ್ಹಯ್ ವೀರಾ .., ಮ್ಹಾಕಾಯೂ ತಶೇಚ್ ಭಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ 

ಜಾಲ್ಕಾರೀ ಹಾಂವ್ ತಮ್ಮಾಂ ಸುಂಡಿಸೊನಾ. ತುಕಾ ಆನಿ ಶೋಭಾಕ್ 

ಸಾಂಡುನ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರುಂ?” ಹಾಂವ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ 
ರಾವ್ಲೊಂ. 

ಆತಾಂ ಹಾಂವೆ ಮೊಜಿ ಮುಕ್ಕಿ ಆಲೋಟಿನ್ ತಾಚೆ ಸಮೊರ್ BHA, 

ನಿರ್ಣಯರ್ ಕೆಲೊ. 

“ನೀರಾ, BARI ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತುಂ ತಯಾರ್ 

ಆಸಾಯ್-ಮೂೋ?” 

“ಸಾಂಗ್ ಪ್ರಕಾಶ್ .., ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಂ. 

DRVA ಉತಾರ್ ಪುಳುಂಕ್ ತಯಾರ" ಆಸುಂ,..” 

“ತುಂವೆ ವಿಶ್ವನ: ಥಾಲಾಗಿಂ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಫೆಂವ್ಮ್ ಜಾಯ್.” ಘುತ್ರಾ 

ಸುಂಗ್ಡಿಂ ದೃಢ್ ಉತ; 72 ಮೊಜಾ ತೆ ಸ0ಡಾಂತೂನ್ ಭಯ) ಪಡ್ಡಿಂ. 

% ವಿಚ್ಛೇದನ ?” ತೆಂ ದಡ್ಬಡ್ಲೆಂ. l 
“ವ್ಹ ಯ್ ವೀರಾ .., ಕತಯ ತುಂ ಹಿಂದು ಚಲ್ಕುಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ 

ಜಾಲಾಂಯ್..,ಆತಾಂ..,” 

“ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ರೆಸ್ಬೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜಾಲಾಂ ಪ್ರಕುಶ್ .., ಆಮ್ಚೊ 

ಬಾಂಧ್ ಪವಿತ್ರ ತೆಲುನ್ ಮಾಖ್ದಾ.., 

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ವೀರಾ? ಅನೈತಿಕ್ಪಣಿ ತು: ಎಕಾ ಭುರ್ಡ್ಯಾಚೆ 

ಅವಯ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಲಾಂಯ್, ತಂ" Då, ೇೀದನಾ ತಸಲೆಂ ಪಾಪ್ ಖಂಚೆಂ 

ವ್ಹಡ್ಲೆಂ,,,? : 

"ಪು..ಣ್..” ತೆಂ ಗಾಗೆಲೆಂ. 

“ಪುಣ್....ಗೀಸ್.,,ಕಾಂಯ್ ನಾ ವೀರಾ...” ಹಾಂವೆ ವತ್ತಾಯಕ 

ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿ, “ಪಳೆ,,,ಘರಾಯಿೂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ವತ್ತಾಯರ್ ಕರ್ತಾತ್. 
ಆನಿ ಗಾಂವಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಫೆಂವ್ನ್ ಭೊಳಾಯ್ತಾತ್... «ಹ್ಮೂ ದೋನ್ ಸಮಸ್ಕಾಂ 

SIPS ಹಾಂವ್ OBI Odo. ಆನಿ ತುಜಿ ಮೊಗುನ | BI, ಕಾ. ಪಿಸೊ 

ಕೆಲಾ...:ತುಜೆವಿಣ್ ಹಾಂವ್ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಸಕುನಾ Re 203 ಕಸಲೊ 
ತರೀ APO’ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್.., ಜವೆ ತಾಕಾ ಬಳಾನ್ 

ವೇಗ್ ಮಾರ್ಲಿ. 
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ಇ... “ತುಂ ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾಸ್ ಯೆತಚ್ ಮೊಜೊ 

ನಿರ್ಧಾರ್ ತಶೆಂ ಜೀವಿತಾಚೊ ನಿಶ್ಚಯಂ" ತುಕಾ ತಿಳ್ಳಿತಾಂ ಪ್ರಕಾಶ್...” 
ವೀರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ದೀವ್ನ್ ಮೊಜಾ ವೊಂಟಾರ್ ಬಳಾಚೊ ಉಮೊ 

ದಾಂಬ್ರಾನಾ... 
“ವೀರಾ.” ವಿಶ್ವನಾಥಾಚಾ ಕ್ರೂರ್ ಬೊಬೆ ಸಂಗಿಂ, ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ 

ಮೊಜಾ ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾವ್ನ್, ದಿವೊ ಪ್ರಕಾಸ್ಲೊ. 
ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೂ Waa, Oe ಜೀಬ್ ನಾ ಜಾಲಿ!! 

ವೀರಾ OS Boa’ ಕ್ಷಣಾನ” ಮೊಜೆ Poo, ಪಯ್ಸ್ ಸರೊನ್ 

ಉಬೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ. 
ತಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಥರ್ಥರ್ಕಾಂ ಕಾಂಪ್ಚೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಸ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಮುಖಮಳ್ ಗಾಣ್ಮಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಬಾಚಾ ಚಿಂವ್ಧಾಂ ಸರಿ ನಿಸ್ತೇಜ 

ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 

“ಪಟಾರ್...” ವಿಶ ಸನಾಥಾಚೆಂ ಬಳಾಧಿಕ್ ಥಾಪಃಡ್ ವೀರಾಚಾ 

ನಾಜೂಕ್ ಪೊಲ್ಕಾರ' ಬಸ್ಸೆಂ. ಕ 

“ಅನಿಷ್ಟ ಬಾಯ್ಗೆ... ತುಜೊ ಹಂಕಾರ್ ಇತ್ಲೊಯ್ ಗಡ್ ವಿರ್ಮತ್ 

ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಲೆಖ್ಲೆಂನಾ ... Gas ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಮ್ಹಣ್ ಪುತ್ಯಲ್ಲಾ 
ಮ್ಹಾಕಾ ವೀಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ದಿಲೆಂಯ್..,” ತೊ ಸಗ್ಳೊ ತುಂಬ್ಸೊ ಜಾಲ್ಲೊ. 

“ಕುಸ್ಕ್ಯಾ CSTD gave ಮೊಜೆದಿಶಿಂ ಪರ್ತೊನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 

“ಜೆವ್ಲೆಲ್ಕಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಹಳ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್... ಘರ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಿ: 

ಮಾಗೊನ್ ಆಯ್ದೆಲ್ಮಾ ತುಕಾ ಹಾಂವೆ ಜಾಗೊ ದಿಲೊ ಪಡಾರ್ಯಾ...ಆತು- 

ರಾವ್ಲೆಲ್ಕಾ ಘರಾಕ್ಚ್ ಖನ್ನಾಂ ಘಾಲಿಂಯರ್.,.ಇಷ್ಲಾಗತೆಚೊ ಹಾತ್ ದಿಲ್ಯಾ 

ಮ್ಹಾಕಾ ದುಷಿ ಿಕಾಯೆನ್ ಘಾತ್ ಕೆಲೊಯ್...ಅನ್ನುಡ್ಕ್ಮು...” ತಾಚ್ಯೊ 

ಮುಟಿ ಅರ್ನಾಲ್ಯ್ಕೊ. ಆನಿ ಎಕಾಮೆಸಾ ತ್ಕೊ ಬಳಾನ್ ಘಸ್ಟುಂಕ' ಲಾಗ್ಲ್ಯೋ!! 
ತರೀ ಮೊಜಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಧಯ್ರ ತಾಚೆ 

” 

| ಥಂಯರ್ ಜಮ್ಗೆಂನಾ. 
ಮೊಜೆ ಥಂಯ್ ವಿಶೇಷ್ ಭಿರಾಂತ್ PIO. ಲಗ್-ಭಗ" ತೀನ್ 

ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೊ GAO, ಗುಪಿತ್-ಮೋಗ್ ಬಹಿರಂಗ" ಜಫ್ಲೊ! 
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ಚೋರ" ಚೊರಿ ಕರ್ರಾನಾಚ್ ಸಾಪ್ಲೊನ್ ಪಡ್ಲೊಲೊ. ಗ | 

ಹಃಂವ್ ಸ್ತಬ್ಸ್ ರಾವ್ಣೊಂ. ಕನ ಉಲಂವ್ಕ ಮೊಜೆ ಥಂಯ್ 

ಉತ್ಪುಂ ಗುಂತುನ್ ಆಯ್ಲೀಂನಾಂತಿ ಚೂಕ್ ಮೊಜಿಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ | 

ತೊಂಡಾಂತ್ ಭಾಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪೆಚುಡ್ಮಿ 0 ಉತ್ಪಾಂಯೂ ನಿಮ್ಮ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ! 

ಬಹುಶ್ಯಾ ಇತ್ತ್ಯಾರ್ Ba ಆನಿ ವೀರಾ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಸಂಪ್ತಾ 

ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಗೆ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ವೀರಾ ಕಸಲೆಂಯೂ ಉತಾರ್ 

ಧಯ್ರಾನ್ "ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆರ್ ಹಗೆ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿವೈತೊ. ಪುಣ್ 

ವೀರಾ ಜೀಬ್ ಲುಂವೊನ್ sacs Od, ಜಿನ್ಸುರ್ ಸಗೈೆಂಚ್ ತೊವೊನ್ Ago! 

“ಭಿತಂ* ನಿಕಾಳ್ ಭಾಣಿರ್ಮಾ ace CODD ಬ'ಮ್ಕ್ಯಕ್ ಧರುನ್ 

“ತಾಣೆ ಭಾಯ್ ತಾಂಡ್ಲೆಂ, a ತುಜೊ ಹಂಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ಜಿರಯ್ತಾಂ 

ಪಳ...” 

ವೀರಾ RILA ತಕ್ಲಿ ಬ.ಗಾವ್ಮ್, ಜಯ್ಸಾಕ್ ವೆಚಾ ಕೈದ್ಯಾಬರಿ 

ಭಿತರ್ ಚಮ್ಮಾಲೆಂ. ; 

ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. 

ಆತಾಂ ವೀರಾಕ್ ಸರ೯ರಿತ* ಮಾನ್ HBS. ಹುಂವ್ ಕಶೆ ಆಡಾಂವ್ 

ಜಿವಾ? ವಿಶ್ವ ನಾಥಾಚು ಹುತಾಂತೂನ್ ತೂಕಾ ಕಶೆಂ ಸುಟಿಂವ್ 9 ಹಾಂವ್ 

ಕಳ್ವಳ್ಳೊ 

ಣ್ ಹುಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಲ್ಕಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಘಡ್ಲೆಂನಾ, 

"ಧಾಡಾಲ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ವಿಶ್ವನಾಥಾನ್ ಸಾಲಾಚೆಂ ದಾರ್ 

PNK O. 

ಹಾಂವೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಕೆಲೆ. 

ಏಕ್ ಸಬ್ಜ್ಯೂ ಆಯ್ಕಾ ಲೊನಾ. 

ಕ್ಷಣಾ ಬಿತರ್ ಸ ಮೌನ್ ಥಂಯ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ 0. 

ಸಾಲುಂತ್ಲೊ ದಿವೊ ಪುಲ್ಕಾಲಿ | 

ಹಾಂವೆ .ನವತಾಧಾನಿ AIS ತರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. 

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ನಿದ್ದಾ ಮ್ಹಣ್ ವೀರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ 

ಕಾ ಎಕಾನೇಕಿ ಜುಗ್ ಕಶಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಸ್ಕೆಂ ಅಮಾಸೆಚು ಕಾಳೊಕಿ 

ಪರಿಂ ಸುಟಾನಾ ಜಾಲೆಂ. 
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pas ಇತ್ತೆ ಪಾವ್ಸಿರ್ತೊ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ವೀರಾ ಸಾಂಗಾತಾ 
ಮೆಳ್ಳಾ om ತರೀ ಖಕ್ ರಾತಿಂ ಪುಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥಾಕ್ WIG SF ಜಾಗ" ಜಾಲ್ಲಿ 

ಸ ee ಆಜ್ ಅಶೆಂ- ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ? | 

ಹುವ್ ಆನಿ ಹೊಡ್ಯಾ 1 ದಿಸಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ'ಸೊನ್ 

ಕಲಂ? ಹ i : 

ಕಿತೆಂಯೂ ಜಾಂವ್! ಇತ್ಲ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ rae cas ಲೊ 

E ಆಯ್ದೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ “ಅನಿಷ್ಟ್' ಕರುನ್ ಬುಡ್ಲ್ಲೊ! ಮೊಜಾ 

ಜಿವಿತಾಕ್ ಖಂತಿಷ್ ' ತಿಬೊ ಪಡ್ಲ್ಲೊ!! 

ಫುಡೆಂ ಮೊಜಿ ಆನಿ ವೀರಾಚಿ ಮಿಲಾಗರ್ತ ಜಾತಾಗೀ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ. 
'ಶೋಭಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಸಮೇತ್ ಲಾಬ್ತು-ಯಾ-ನಾ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. 

ಎಕೂ ಮಟೆನ್ ಪಪ್ಪು ಸರ್ಲೆಲೆಂ GOV, BIS ವೀರಾ. 
ಶೋಭಾ ಸಾಂಡ್ಕಿ ಖಂತ"!! ಕ 

' ಹ್ಯಾ ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮೊಜಿ.ಮತ್ ಪರ್ಕಟಿ ಜಾಲಿ. GA, 

ರಾತ್ ಹಾಂವೆ ನಿದೆವಿಣ್ ಸಾರ್ಲಿ.. 
ಹಾಂವ್. POS), O° ಉಟ್ಟೊಂ, ಆನಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಹೆಚಿ 

ತಯಾರಾಯ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿ, 

: -T0 ಉಘಡುನ್ ಹಾಂವೆ ವ್ಹಳೂ ಭಿತರ್ Sg, ೦. ವೀರಾಚಿ ಜಾಗ್- 

ಮಾಗ್ TA. ತೆಂ ಉಟ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಂವ್. ಮೆಳ್ಳೊ ಕಾಂಯರ್ 

ಭರ್ವಸೊನಾಸ್ಗೊ! 

ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೊ. ವೇಳ್ ಕೆಲ್ಕಾರ್ 

ಪಪ್ಪುಚಾ ಮೊರ್ನಾಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ PISA, ಸಂದರ್ಭ್ಯೂ ಚುಕ್ಕೊ 

ಸಂಭವ್ ಆಸ್ಲೊ. 

ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ. ಫೊಂತ್ಕಾರ್ಚ್. ತಿರ್ನುನ್, ಕಾಫಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ 

ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ. 
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ಸೊಟ್-ಕೇಸ್ ಭಯ್ರ್ ದವ್ರುನ್, ಮೊಜಾ ಕುಡಾಕ್ ಬೀಗ 

ಚಿಡ್ಕೂ one ಫಂ, ಹಾಂವೆ ಪರತ್ ಏಕ್ ನಜರ್ ಭಿತರ್ ಘುಂವ್ಚಾಯ್ಲಿ. 

eee ದಿವೊ ಆಜೂನ್ ಜಳೊಂಕ್ ನಾಸ್ಲೊ. 

pee ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಭಾಗ್ ಹಾಂವೆ ತ್ಯಾಗ್ ಕರಿಜ: ಯ್ sa 

ನಿರುಶೆಚಿ ದೀರಘ್ಫ್ MOA ಹಾಂವೆ ಕಡ್ಲಿ: 

ಹಾಯ್ ವೀರಾ! 

ALB ಮೊಜಾ ಬಾಳಾ!!! 

ತುಮ್ಕಾಂ DIS? ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಕುರ್ ಪುರೊ. 

ತ್ಯಾ ಕುಸ್ಥ್ಯಾಚಾ ಹಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾ 0 ಕಸಲೊಯೂ ಚಪ ಯೇನಾ 

ಜನಂವ್. 

ಹುಂವೆ ಮನಿಂ ಪ್ರುರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ, 

ಸೊಪ್ಯೂ ಚೆಂ ದಾರ್ ಇಲ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಯ ಸಾರ್ಕೆಂ ಹುಂವೆ 

ಉಸಯ್ಲೆಂ. ಅನಿ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಲೋ 0. ; ; i 

ಅತ್ರೆಗಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಮೊಜಿ DIS ಪಾಟಿಂ ವೊಳ್ಳಿ. ೯ 
ನಾ! ನಿರಾಶಾ ಮೊಜಿ ಪೂಟ್ ಧರ್ನ್ GA Ol 

ನೆಂತರ್ ಹಾಂವ್ ರಾವ್ಲೊಂನಾ. ವಾಟೆಲ್ ಮೆಳ್ಳೆಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಧರ್ನ್ | 

ಬಸ್ಸ್ NO. fs" ಪುವ್ಲೊಂ. 
ಪಾವ್ಸಾಚೊ ಕಾಳ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ತಿತ್ಲೊಚ'. ಹಳ್ವಾಯೆನ್ — 

ಪಾವ್ಸಾಚೆ ಕಣ್ ಧರ್ತೆರ್ ಭಿರ್ಭಿರ್ರಾಲೆ.  ಭಿಜೊನ"ಂಚ್ ಸದುಶಿವ್ಘಡ್ ' 

ವೆಚಾ ಬಸ್ಸಾ ಖಾತಿರ್ ಹೆವ್ಮಿಂ-ತೆವ್ಮಿಂ ಘುಸ್ಪಡ್ತಾ, ಮೊಜಾ ಫುಟ್ಲೆಲ್ಮಾ- 

ನಶಿಬಾಂತ್ಯೂ ಏಕ್ ಕೀರ್ಣ೯ ಫಾಂಕ್ಲೆಂ. 

ಶೀದಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವೆಚಿ ಏಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾ ಕಾಚ ಮ್ಲ ಲ್ಸ ಪರಿಂ 

ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಜಂಲ್ಲಾನ್ CAPR H Ten ಜಡೀ ತ್ ಜ್ನ ಸಾವೀಣ್ 
ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೋ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಜ* ಮಾಮ್ಮಿಚೆಂ ಆನಿ ಭಯ್ವಿಚೆಂ ರಡ್ಡೆಂ ಬೊಳ್ 

aK <a ಕುಹು Tp hak 

ಜಾಲೆಂ. 

ಸಾಸ್ಟಾಚಾ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಜಾ ಕೂಡಿ2" ದೀಷ್ಟ್ ಘ:ಲ್ರೂಂ, : 

ಮ್ಹಾಕಾಯೊ ದೂಖ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ, i 
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“ಹಾ! RSA, ಕಷ್ಟು ಲೊಯ ಪಪ್ಪು ತುಂ? ಜೀವನ್ಮರಣಾ ಮಧ್ಲೆಂ 

ಶುರ "ಕಿತ್ಲ್ಯಾ RRA T: ಯೆನ್ Tome OU. , ಆನಿ ಸಾಸ್ಕಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 

BARI.” “ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಆಸಾ ಪುತಾ? ಯೆದೊಳ್ ಥಂಯ್ 
ಘರಾಂತ್ BDY ಡೊ a, ಣ್ ಆಸಲ್ಲೊ, ,, ಕಿತೆಂಯಿ ವಿಚಾರೊಂಕ್-ಕಸ್ಲಿಯೊ 

ಸಲಹಾ ಘೆಂವ್ಕ್... ಆನಿ ಆತಾಂ...” ಮಾಮ್ಮಿ ಕಳ್ವಳ್ಳಿ. 

“ಮಾಮ್ಮಿ ... ಪಪ್ಪಾಕ್ ತಾಚಾ ನಿಬೊರ್ ಕಷ್ಟಾಂತೂನ್ ಸುಲ್ವಾರ್ 

ಕೆಲೊಜ” ದೆವಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕುರ್...ತುಮ್ಮಾ ಸರ್ವ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ 

ಹಾಂವ್ ಪೂವ್ತಾಂ ನಹಿಂವೇ? ಆನಿ Gon’ ತುಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂಚ್ 
ಆಸ್ತೊ ಲೊಂ...” ಹಾಂವೆ ಆಶ್ವಾಸನ' ದಿಲೆಂ. 

ಮಾಮ್ಮಿ! ಸ ಸಮಾಧ: ಡ್ಯ ಭಗ್ಗೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆ, ತಿಚೆಂ ರಡ್ಕುರೆಂ ವದನ್ 

ಚಿಕ್ಕೆ ಶಾಂತ್ ಡಾಲೆಂ. 

ಹಾಂವೆ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ಯೂ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ: 
ಪಾಟಿಂ ಗೊಂಯಾಂ ಪಾವ್ತಾ ನಾ, ವಿಶ್ವನಾಥಾಚಿ BA, ತರೀ ಕಟ್ಟಡ 

ತಯಾರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನದಟ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ವೀರಾ ಜರ್ 

a ae ಕರುಂಕ್ ಇ ನಾ, ಸಗ್ರಿ ೦ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಏಕ್ 

ದೀರ್ ಸ ೃಪಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಚ ಮಂಗ್ಳು ರಾಕ್ ಪಗ ಘೆಂವ್ಚೊ 

ಠರಾವ್ saw ಮತಿನ್ ಮಂಜೂರ" ಕೆಲ್ಪೊ!! 

ಪುಣ್. ತೆಂ ಮೊಜೆಂ ವರ್ವಿಂ ಸಂಧ್ಯ ಜಾಯ್ನ್-ಯಾ-ನಾ DL g ೈಂ 

ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಸುವಿಯೆಚಾ ತೊಪ್ಪೆ ಸ ಸಾರ್ಕೆಂ ಧಣ್ಣಿ ತಾಲೆಂ!! 

ಸಾದ್ಯಾಪಣಾನ್ಚ್ ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಮಾತ್ಕೆಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ದಿವಸ” ರಾನೊಂಕ್ ವೊಂಬಾನು ಜಾಲೆಂ. ವೀರಾ ಆನಿ 

ಶೋಭಾಚಿಂ ಚೆಂತ್ನಾಂ ಖರೋಖರ್ ಧೊಸ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ತಾಚಿ ಅವಸ್ಥಾ 

ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ, 'ಕಸಲ್ಯಾ ಗತಿಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿ:ತುಂಕ್ ಸಯ್ 

ಭಿರಾಂತ್ ಭಗ್ಗಿ! rns _ 

ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಪಪ್ಪುಚೆಂ ಸುತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮೂಸ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ 
ಗದ್ದೂಳಾಯೆನ್ ತಿರ್ಸೀಲೆಂ, ತಾಚಾ 'ಅತ್ಕ್ಯುಕ್ ಪೂರ್ಣ್ ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ಳಾ 

ಉದ್ದೇಶಾನ್. 
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ಮಾಮ್ಮಿಚಾ SI, ಚಾ. ವರ್ಗ Bon, ವತ್ತಾೂಯೆಕ್: ‘DR 

ಭರ್ವಸೊ ಪಾಟಿಂ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಗೊಂಯಾಂ ಭೂಯ, ಸೆರ್ಲೊಂ 

ನಿಜಾಯ್ಕೂ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮೂಸ್: ಜಾಲ್ಯಾ ಚ್ ರಾತಿಂ = ಟೇ 

ವೆಚಿ ಮೊಜಿ ಇಚ್ಛಾ ಜಾನ ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ CH, ಸಯ್ಯ್ಯಾ ಚ 

ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನು. 

ಹಾಂವೆ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಬಸ್ಸಾ ರ್ ಕಾರ್ವಾರ್ ವಚೊನ್ ಥುಯಕ್ ಧುವ್, 

ಮೆಳ್ಳೈಲಿ ಸವ್ನ ತಾ ಉಪಯೋಗ್ಗುನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಸ್ಯೈ. ವೆಗ್ಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪುಂದ್ಚಿ 

ಆಲೋಚಿನ್ ಸಿ ಸ್ಕಿರಾಯ್ಲಿ. ಸ 5 

ಹೈ 9,0 BRI ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆ ಲೆಪರಿಂ ವ್ಹಾ on 

ಯೋಜಿಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. | E 

ಬಸ್ಟಾಚಿ ನ ಹಾಂವ್ ಭುಮಿಲ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪ್ರಸ ಸರ್ವ 

ಗೊಂಯಾಂ ಪುವ್ಲೊಂ. ' | = 

Bate ಖೊಟ್ಕಾ ak ಶಿರಾಂಧಾರಿಚೊ ಪಾವ್ಸ್ PE 

ಜಾಲ್ಲೆ. T ಸ 

- ರಿಕ್ಷಾ ಧರ್ಮ್ ಘರು ಪುವ್ತಾಂ, ಸಾತೆಂ ನುಸ್ತಾಂ ಮಾತೆಂ ಭಿಜ್ಜೇ 2, ನ್ 

ನಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್ ರುರ್ ದೇಪೊಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ. 

ಬರಾಬಲ್ BO, ೯ ಗುಡಾಂತ್ "ಧಡಾ-ಧಡಾ' ಜಾಂವ್ಚಾ ರಮನ 

ಹಾಡಾಂ.ಸಯ್ತಿ ಅಲ್ಕಂದ್ರಾತ' ತಶೆಂ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!!! ae 

ವೊರಾಂ ರಾತ್ಮೂ ಆಟಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜ 23200. ; 

ಅವಾಜಾವಿಣ್ ಹಾಂವೆ PO, ಗೇಟ' ಉಗ್ತಿ ಕೆರುಂಕ್ ಪ್ರಯಾಕ್ನಿ ರೇ 

ತರೀ ತಿ GR! e 

`` ಹಾತಿಂ ಸೂಟ್-ಕೇಸ್ ಫೆವ್ನ್ ಭಿಜುತ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾಕ್ ಲಾಗಿ 

ಜಾತಾಂ, ತ್ಕಾ ದಾಟಾಯೆಚಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತರೀ ಮುಕ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ ದೆಖೊನ್ 

ಮೊಜಿಂ ಅಂತರ್ಮಳಾಂ wR ol! ಮೊಹಾ ಕಾಳ್ದಾಂತ್ಲ್ಯಾ “ಉಡಿಯಾಂಚೆಃ 

ಶಬ ದೊಡ್ತೊ 'ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!!! ತ 4 

ಮೊಜಾ ರೂಮಾಂತ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ABR, ಅನಾಥ್ಪಣಿ ಆಂಗ್ಲ ಂತ್ 

ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ವಸ್ತು ಪೂನಾ ಪಾವ್ಸಾ ಕ್ ನಿರೆಂತರ್ ಭಿಜೊನ್ಂಚ್ 
7 
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ಡ್್ ~ 

2. as aes ವಸ ಸ್ತು ರಾಚಿ 332 RaR, ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತುಂಚಿ: ಭದ್ 

ಎಕಾ ಕೊನ್ಮುಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ತರೀ ಪಾವ್ಸಾಚೊ So 
ರಿಪೂರ್ಣ್ ವೋಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ! ' $ 

ವಶ ತ ಗಸ ಪಯ್ಲೊ ಕಂ3್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ! 

 ಮೊಜಾ ಚಿಂತ್ಸಂಕ್ ಸಯ _ Dic ಹೆ ದೃ ಶ್ ಪಳವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಖರೆಂಜಿ" ದೂಖ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತರೀ ಮನ ಘಟ ಕರುನ್ ಇ ಹುಂವ್ ಸೊಪ್ಯಾಚಾ 

_ ದಾರಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. 

> ದಾರಾಕ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಳ" ಶಿರ್ಕುಯಿಲ್ಲಿ. 
ಹಾಂವೆ ee ಉಗ್ತಿ BIDI. 

i “ವಿಶ್ವ ನಾ ಥ್... ae yer Oss? Se), ಕ್ರೋಧಾನ್ ಹಾಂವೆ 

ಘೊರೊಜ್ "ಮಾರ್ಲಿ. 

«SOP ಥಾವ್ನ್ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ. 

ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಬೊಬ್ ಮಾರುಂಕ್ ತೋಡ' ಕಾಡ್ತೂಂ — 

“ಹ ಬೋಲ್ಟ್ ಹ್ಹ. ವಕುಳ" ಹಾಸೊ ಉಸವ್ನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ" 

ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. 

3 ಹ್ ನಾಥ್, ಹೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಮೊಜಾನ್ ಸೊಸು:ಕ್' ಜುಯ್ನಾ, 

... ಹಾಂವೆ ae ತ್ಕಾ ಬಾಗ್ಗು ಇಡ್ಕಾಂತ್ಸ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ವನಾಥಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ. 

`ಆ ಸರಳಾಂಕ್ ಧರುನ್ WiAD ಜೊರಾನ್ Ans ಬಜ ಸಭಾರ್] 

ಸಮಾಧಾನ್...” ತೊ ಬುಗ್ಗಾಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲೊ. 

ಸೊರ್ಯಾಚೊ ಹುನ್ MA Jk ಮೊಜಾ ನಾಕಾಕ" HHO. 

“ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ ಲ್ಹಾನ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ತುಜ:ನ್ ಸೊಸುಂ* 

É ಜಾಲೊನಾ. soe ತಿಣೆ ಮೊಜಾ "ಮೊಗೂಕ್” ಹಠ್ಸಿಲೊ ತೆದೊ 

ವ್ಸ ಡ್ Sad, ಯರ್ ಹಃಂವ್ ಕಸೊ ಸೊಸುಂ ಪ ಪ್ರಕಾಶ್., ais ತಾಚೆ 

À 5, ಗ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾ 'ಸ್ಲೊ. 

& ಸ್ವರ್ 

-E “ತುಂ ಬರ್ಕಾಪಣಿ Has ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಚ್ ವ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊಯ್. ಹ್ಯಾರಿ > ಮ್ಹಾಕಾ ನಷ್ಟ್ ಕರುನ್...” 
ಆ 

~ 

ರ 
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ಹ ಹತ್ತ ಇ ತೊ. ಪರೆತ್ ಹುಸ್ಲೊ ತೊರ ಹ hha, 

“ನಷ್ಟು, ತುಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ನಷ್ಟ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ... ಪುರ್ಣ ಫಕತ್ತ್ "ಮಶಿ 

ona. ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೊಂಡ್ಲೊಲೊ ಫೊಂಡ್ಯೂ ತ್ಯಾ ನಷ್ಟುಚಃ ಕೀ 

ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಯರ್?” ಬ ted 

an. ಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ದುಸ್ರಿಂ ಉತ್ಪಾಂ ನಾಸ್ಲಿ o. 

ಪೊಲಿಸ 209° ಫಿರ್ಯಾದ್ ದಿಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ತಾಂಗೆರ್ 

ಭಾಡ್ಮೂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಕಸಲಿಯೂ ರುಜ್ವಾತ* ಮೊಜೆಲಾಗಿಂ' ನಾತಿ ; r 

ನಿಬೊರ” ಎಕಾ ಜಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೊಟುನ್. wg, ತಸ 0 
ಭಾವನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟುಯ್ಲಾಗ್ಲಿಂ!! jir 

“ಅಂಕಲ್,,,? ಶೋಭಃಚಿಂ ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಗ್ಲೊಂ. 

ಬಾಪಾಯ್ಡಾ ಭಿಯಾವಿಣ್ ತೆಂ ಸರಳಾಂಚಾ 'ದಾರಾಕ್ ಧರುನ್ 
ಉಮ್ಮಾ S 0. : 

ie ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಪೊಶೆತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ-- > 

“ವಿಕಾಳ್ ಭಿತರ್...” ರೂಗಾಚಾ ಟ್ WISI HI, ವಿಶ್ವನಾಥಾನ್ 

ಶೋಭಃಚಾ ಬಾವ್ಸ್ಯಾಕ್ ಧರುನ್ ಲೊಟುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. 

ತ್ಕಾ seme se ಥಂಯ್ಚ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ GA" Ov, 3.208 e ಚಾ ಕದೆಲಾ 

ಲಾಗಿಂ ಶೋಭಾ WAG 0. ಆನಿ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ S592 x CAP, “af ರಗ್ತಾಚಿ 

ಮೊಟಿ ಖರ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. 

ಶೋಭಾಚಿ ಬೊಬ್" ಜಾಲಿ. 

“ಅನಿಷ್ಟಾ,,,ಮೊಜೊ ರಾಗ್ Sd, ನೆಣ್ಣು ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನಾಕಾ,,, ತುಜಾ 
ದೊಳ್ಳಾಂತ್ ರಗಾತ್" ಚರ್ತಾ-ಯಾ-ಉದಾಕ್?” ಹಾಂವ್ Bown. 

“ಮೊಜಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಾರ್ತಾಂ-ಯಾ-ಪುರ್ತಾಂ, . ತುಂ 
ಕೋಣ್ ಮೊಜೊ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್? ತುಕಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘರತಕ್ ಕಸಲೊಯಕ್ ' 
ಸಂಬಂಧ್ ನಾ,..ಖೊಟ್ಕಾ ಮನ್ಶಾ... ಲಾಭಾಡ್ಕಾ....ನಿಕಾಳ್ ಹಾಂಗಾ 

ಥಾವ್ನ್...” QT ನಾಥ್ ಕೆಂಕಾರ್ಲೊ. 

“ಸ ಬಂಧ' ತುಜೆಲಾಗಿಂ ನಹಿಂ ತರ್ ವೀರು ಆನಿ ಶೋಭುಲ: ಗಿಂ ಆಸಾ. 

ಮೊಜೆಂ ಗಸ ಶೋಭಾಚಾ ಶಿರಾಂ-ಶಿರಾನಿ ಮ್ಹಾಳ್ತಾ-ಜುದಾಸಾಚಾ 

ಪಿಲ್ಕಾ.,,' ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಮೊಜಿ ಜೀಬ್ ಖೂಬ್ ಹುಳ್ಳು ಳ್ಳ. 

90 
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ಪುಣ್ ಹೆಂವ್ ದಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾನ" ಫ್ರಡ್ಲ್ಯಾ' ಗ-ಭೀರ್ 

ಪರಿಣಾಮಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊಜಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಸ್ತೆಂ.' 
ವಿಶ ೈನಾಥಾನ್ “ನಿಕಾಳ್' D ಳು ರೀ ಹಾಂವ್ ವಚೆ 9085 ತಯಾರ" 

ನಾಸ್ಲೊಂ. ಆಯ್ಕೆ ರಾತಿಂ ಕಸಲಿಂ ತರೀ PRIO ಘಡೊಂಕ್ ಅಸಾತ್ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮೊಚೆ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜುಗ್ವಣ್ ದೀಲಾಗ್ಲೆಂ! 
ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ವೀರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. GA ತಾಣೆ ಶೋಭಾಕ್ 

ಆರಾವ ಶುಶಗ್ರಿಷಾ ಆರಂಭ್ಲಿಲಿ. 

ವೀರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಜಿ ರಿುಂಟ್ ಉಡ್ಡಿ. 

ದೆವಾ! ಹ್ಯಾ ಅನಿಷ್ಟುನ್ ವೀರಾಕ್ SAD, ಕಷ್ಟುಂಕ" ಘಾಲುಂ? 

ವೀರಾಚಿ ದೈಹಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿ ಅಶಿ ಕಶಿ ಜ:ಲ್ಯಾ? 

"ಹಾಂವೆ ವೀರಾ ಪರತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದೆಬ್ಬೆ 0. 

ವ್ಹಯ್! ತಾಚೆಂ ತೆ: ಸುಂದರ್ ಮಖಮಳ್ ಸುಜ ಲ್ಲೇ. ದಃರ್ಭ್ಯಾ 

ಹಾತಾಚಿಂ ಬೊಟುಂ ತ್ಯಾ ನುಜೂಕ್ ಪೊಲ್ಕಾರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ,-- 

ವೋಂಟ್ ಫುಟೊನ' dos ಕಿಂಡ್ಲೆಲ್ಯೂಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. 'ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ 
ಚಲೊಂಕ' ಸಯ್ತ್ ಜುಯ್ನಾತ್ಲೆಂ! ತ 

ಕಠೋರ್ ತಾಪ:ನ್ Bits ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸಗ್ಗಿಜ EDT ಗೆಲ್ಯಾ 

ತಶಿ ಮ್ಹಾಕಾ ೬ ಭಕಷ. ಜಲೇ Sis) ಲಾಚುರ" ಜಿವಾಚಿ ಕ್ಷೀಣ 

ಪಿಂಗೊ೯ಂಣಿ ಮೊಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಖರ್ಗಯ್ಲಾಗ್ಲಿ! 

ವಿಶ್ವನಾಥಾಚಾ ಮಾರಾಂಚಾ ಪಾವ್ಸಾನೌ ವೀರುಚೆ ನಾಖೂಕ್ ಕೂಡ್ 

BIO ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಕ್ ಸಾಣ್ಸುಲ್ಲಿ! 

ವಿಶ್ವನಾಥೂಕ್ ಧರ್ನ್ ತಃಚೆಂ ಮುಸ್ಕಾಂ್ ಚೆಂಚ್ಕಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ. ತಳ್ಳಿ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲ:ಗ್ಲಿ. ಮನ್ಮೂಪಣಾಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಿ ಛಾಯಾ ತಾಚೆ 

ಥಂಯಕ್ ನಾಂಗಾಯ್? 

“ಚಲಾ ಭಿತರ",,, ಸ್ಹುಂ.,,ವೀರಾ ಭಜನ್ ಸರು ಕರ್,,, ಶುಂಕಾ ಚಲ್ 

ತಾಳಾ ಹಾಡ್ನ್ ಯ.” ವಿಶ್ವನ: ಥಾಚೆ NEE aas ಸರ್ವಾಂ ಭಿತಂ" ಗೆಲಿ 

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚಾ ಅವಾಜಾಕ್ ತರೀ ಕುನ"-ದೊಳೆ ಏಕ್ ಕಲ್ 

ಹಾಂವೆ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಕ್ ಗಮನ್ ದಿಲೆಂ. 



4 

ವೀರೌ ಕಷ್ಟು ಣಿ. ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸ್ಸೇ. 

ಶೋಭ. .., D2030 ತಾಳಾ oS ಆಯ್ಲೆಂ. 

> ಶೋಭಾ... ಶ್ಲೋಕ್ ಸುರು ಕರ್...” ವಿಶ್ವ 

ಜಾಲಿ. N 

ವಕೌನ!! Rigg Fee ies E 

“ಶೋಭ... ಆಯ್ಯಾತಾ-ಮೂ ತುಕಾ? BS, eo ಸುರು 80"..."— x 

ಉತ್ಪಾಂಚೊ ಭರ್ ವಃ BA. | | 

ಊಹ್ಲುಂ! ಶೋಭಾನ ಕಾನ್ To ae 

“ಶೋಭಾ... ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕ್ರಾಟಿ. ಬರಾಬರ್ ವಿಶ ನಥಾನ್ ೩ 

ಪೆಂಕ್ಲಾಚೊ ಬೆಲ್ಟು ಸುಟವ್ನ್ ಬಳಾಚೊ ಮಾರ್ ಶೋಭಾಚಿ ಪಾಟರ್ 

ಬಸಯ್ಲೊ. so 

ಮೊಜಿಂ ಧಾಡಃ ಮಾಂ | ಅಡ್ಡಾಲಿಂ! 

ಶೋಭಾಚಿ ಬೊಬ್ ಸುರು. ಜಾಲಿ- ತ್ಕಾ 29032008 ವಿಕ್ ದ್ರ ಢ್ 

ಉತಾರ್. “....ಹಾಂವ" ಮ್ಲ ಹಾನ್”... 

“$30 2 ಮ್ಹ eee ಜೆ ದುಸ್ರೊ ಮಾರ್ ತಾಚಾ: ಪಾಟಿರ್ 

ಬನ್ನ. 

“ನಾಕಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ್... ದಮ್ಮಯ್ಕ್ಮಾ, ಶೋಭಾಕ್ TOD...” 

Deora’ wo y ಆಸ್ಲೆಲ್ಮು ಹಾತಾಕ್ ಘಟ್ ಧರ್ಲೆಂ. 

“ಉಸಾಳ್ ಭೂಣಣ್ಸಿಲ್ಯಾ,..ತುಮಿ ಆವಯ್-ಧುವ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಉಸಾಳ್ಕಾತ್ 

ತೆಂ ಹಾಂವ" ಪಳೆವ್ನ್ WSO...” ತಾಣೆ ವೀರಾಕ್ ಲೊಟುನ' ಸೊಡ್ಲೆಂ. 

ಲೊಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭದಾಕ್ ವೀರಾ ಕುಶಿಕ್ ಲಕ್ಷೆಂ, So ಪಡ್ಲೆಲಿ ಸುವಾತ್ 

ಮೊಜಾ ದೊಳ್ಳಾಂ ಆಡ್ GA. 

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸರ್ಲೊ. ಪುಣ್ ವೀರಾ ಉಟ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ 

ನಾ. ತಾಕಾ ಪಡ್ಲೆಲೈ ಥಂಯ್ ಮಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ'ಲೆಖ್ಲೆಂ. 

ಮೊಜೆಂ ರಗಾತ್ ಹುನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ... ಹಾತುಂಚ್ಕೊ ತಾಳ್ವ್ಯೊ 

ಜಬ್ಬೊರ್ ಥರಾನ್ ಖೊರ್ಜುಂಕ್ Orie, |! 
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Saag ನ.ಥ್... ಹುಂಜ ಭಾಯ್ರ್ wat, ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲಿ 
p ಕರ್ಮಾ, ತುಜಿಂ ಫಟಿಂಗ್ಪ ಪಣಾಂ ದಯಾ ಕರುನ್' ರಾವಯ್.,.” 

$ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಹಾಂವ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೊಂ. | 

at ವಿಶ್ವನಾಥ್ sani a, Oo. So ಆಂಗಾರ್” ಕಿತ್ಲ್ಯಾ 

'ಶಿಂಗಾಂಚೊ' So, ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾ ಜಾಣಾ. 

=~ ಸದ m- ಗೊ ಶೋಭಾ... ತಾಣೆ ಘಾಂರ್ಕಿಲೆಂ. 

“ಜೆಜು... ಮರಿ... ಜುಜೆ....ಮೊಜಾ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ “ರಾಕ್, ,, Gd, 26° 

ಬರಿ ಮತ್ ದಿ....ಜೆಜು ಮುರಿ Woes...” ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಕಾನ್ Bre ನ್ 

ಹಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ. 

“ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಂಚಿ" ವಿಶ್ಯ ನಾಥ್ ಆನಿಕೀ ಖುಬಾಳ್ಳೊ. . ವಯ್ಲ್ಯಾ್- 

ವಯಕ್ಸ್ ತುಣೆ ಹಾ ಮಾರ್ಸ, ಮಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಾರ್ಲೆ ot 

ನಾ! ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಘಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್. ನಜೊ. Ba ಜುದಾಸ್ 

ಮೊಜಾ ಶೋಭಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ರಗಾತ್ ವಾರಾಯ್ಪಾ,-- 

ಹಾಂವೆ ವಿಶ್ವನಾಥಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ. 

°° ಬುಗ್ತಾಚಿ ಖಳ್ ಹಾತಾಕ್ ಪುವ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಸ್ಕಾನ್. ಹಾಂವ್ 

ಸುಮಾರ್ ಪುವ್ಟಿಂ ಉರ್ಡ೯ಲೊಂ.  ಕಶೆಂ-ಕಶೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆಂ 

- ಅಸ್ಥಿ ತ್ ಮೊಜಾ ಹಾತಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇನಾ ಜಾಲೆಂ. ಕಿತ್ಸ್ಯ ಜೊರಾನ್ 

Sat. ;ರೀ ಖಳ್ ಉಸಾನಾ ಜಾಲಿ!! 

ಜೆ Ao" ಫೊಡುನ್ ಭಿತೆರ್ Ra, ಎಕ್ಚ್ ಉಪುಯ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಲ್ಲೊ, ` 

— Bos Ors" HY -ಬುಗ್ಗಾ goat ವೀಸ್ ಫು್ರಟಿ ಅಂತರ್ ಹಾಂವೆ 

ಘೆತ್ಲೊ.” ಆನಿ ತಾಂಕ್ತಾ ತ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ 

" ತ್ರಾಣಾಚಿ ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಖೆೊ-ಟ್ ಬುಗ್ಲಾಚೆಂ" ಬಸಯ್ಲಿ. 

ದೆವಾಚಿ Bods ಖರ್ ಫುಟೊನ್ wns’ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ.- ಆನಿ 
ಹಾವ್ ಸೊಪ್ಯೂರ್ ಉಡಾರೊಚ್ ಶೆವ್ಸಾಲೊಂ. 

ಬೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚು ಆದಿಂಚ್ ಹೆಂ ADE ಘಡೊನ್ Ago. 

ಧರ್ಣಿರ್ ಶೆವ್ಚಾಲ್ಡೂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ ಜಾಲು-ಯಾ-ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 

ಪಳಂವ್ಯಿಂ WAFS’ ನಾಸ್ಲಿ. ಸಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲೊಂಚ್ 
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ಹಾಂವೆ ವಿಶ್ವನಾಥಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಬೆಲ್ಸ್ ತಾಂಡುನ್ ಪಯ್ಸ್ ಯ: a, 

ಆನಿ osm ವಯಕ್ ಮೊಜಾ 'ಹಾತಿಚ್ಕೊ` ಘನಾದಿಕ್ ಮುಟಿ ತಿಚಾ. 

ಮುಸ್ಕೂರಾರ್ "ಬಸ್ಸ. =. “2 

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ BORI ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವನಾಥಾಕ" ಹತ್ 

ಉಭಾರುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಅವ್ಯೂಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ ನಾ, 5 

“Beg OM... VBI ಗ ತಾಕಾ ಕಸಲಾ ಕೀಳ್ ನಾಂವಾಂನಿ ಉಲೊ 

ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಉಣೆಂಚ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. 

ತಾಚೆ ವೋಂಟ” ತಾಂಬ್ಲಿ ರುಂ್ ಪಾಜಾರ್ತುಂ, ಮೊಜೆಂ ಧೊಂಪಾರ್ 

ತಾಚಾ 'ಕುಸಾಳಾಚೆಲ್ WAO. 

ತೊ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ. 

ಹಾಂವ್ ನರ್ಗಾಲೊಂನು. ಯೆದೊಳ್ ಥಂಯ್ ದ ೦ಬುನ್ 

ಧರ್ಲೂಲೊ ಸಗ್ಳೊ ರಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ % 

ಮೊಜಾ aoe ಆನಿ ಮನಾಕ್ ತೃಪ್ತಿ Wa, ಪರ್ಯಾಂತ್ 

dU ತಾಕಾ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ. 

ತೊ ಧರ್ಣಿರ್ ಕೊಸುಳ್ಳೊ. 

ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಚ್. ಸೊಡುನ್ ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಲಿ ಶೋಭಾಚೆಂ್ ae 

ಲಾಯ್ಲಾ. 

‘ತೆಂ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಧರ್ಣಿರ್ AB Go. ಧಾಂವೊನ್ age 

ಉದಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಶೋಭಾಚಿರ್ ಅನಿ ವೀರಾಚೆಂ" ಶೆಣಾಯ್ಲೆಂ. 

ವೀರಾನ್ Ze, ಯೆನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಆಧಾರ್ಲುನ್ 

ಉಟೊನ್ ಬಸಯ್ಗೆಂ. ತಾಚೆಂ ಆಂಗ" an, a ಲಾಸ್ತಾಲೆಂ. 

ಶಾಂತಾ ಭಿಯಾನ್ ಎಕಂ ಕೊನ್ಮಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಿ ಜುವ್ನ್ ಅವನ್ಕಾಂಚಿ್ 

ಪಳೆತಾಲೆಂ! 

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ DIO ಜಾಲೊ, 

ಶೋಭಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮತಿರ' ಆಯ್ಲೆಂ 

“Bo, ಡಿ... ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರಿನಾಕಾ ಡ್ಯಾಡಿ ,,, ಮಾಮಿ oe ಮಾರಿನಾಕಂ 

ಡ್ಯಾಡಿ ... ans ore ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ರಾಕ್ ಗ ಶೋಭಾಚೆ ಪೀರ್ಗೊಣಿ 

ಆರಂಭ್ ಜೂಲಿ. 
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ಹಾಂಚೆ ತಾಚೆಂ ಅಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕೆಲೆಂ. 

i ಹಾಪ್ ರುಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚಾ BEG] OP ಅಘಾತ್ 

J ಜಾಲ್ಲೊ! ; ಇ 

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಉಟೊನ್ ಎಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಬಸೀಲ್ಲೊ. ` ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ 
fio sO. 0. 

ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ಶೋಭಾಚಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್. ವರ್ನಿ 

ಸಾಧ್ಯತಾ Haws ಥಾವ್ನ್ ಕಳ್ಳನ" BED. ಮೊಜಿಂ ಭಗ್ಗಾಂ-ಅತ್ರೆಗ್ 

'ಹರ್ವೊನ್ ಪಾಲ್ವಾ as Jaa =e 

“ವಿಶ್ವನಾಥ್ wee ದೃಢ್ ಮನಾನ್ ಹಾಂವೆ ಉತ್ಪಾಂ ವಿಂಚುಂಕ್ ಸುರು 

ಕೆಲೆಂ, “....ಯೆದೊಳ* a>, ಣಾಸರ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ಟೊ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಹಾಂವ್ 

ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ,,, ಶೋಭಾ ಮೊಜೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ. ವೀರಾಚೆ ಕುಶಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಜಾಲ್ಲೆಲೆ. “ತಾಕಾ ಕಿತೆ.ಯೊ ಅಪಾಯ್ ಜಾಯ್ಸ್, ಹಾಂವ್ ತುಕಿ 

ಜಿವಂತ್ ಸೊಡ್ಡೊನಾ...” 

A Bgo? ಶೋಭಾ ತುಜೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ? |” ತಾಣೆ ಅಜಾಪೊನ್ 
ವೀರಾಕ್ ದೆಖ್ಲೆಂ, 

ವೀರಾನ್ ತಾಚಿ QLD", ಚುಕಯ್ಲಿ. ವ 

ಮೊಜಾ ನಿರಂತರ್ ಮಾರಾಂನಿ ತೊ ಸುಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಾಕ್ 

ಪಡ್ಲೆಂ. ನಾ-ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್, ವೀರಾಕ್ ಜಾಂವ್ SA o ತರೀ 

ಅನಾಹುತ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಕರ್ರೊ! 

"ಹಾಂವ್ ವೀರಾಕ” ಸೈರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪೆಯಿಲ್ಲೊ ನೊಪ್ರೊ. ವೀರಾಚಾ 
`ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮೊರ್ನಾನ್  ಅಮ್ಮೆಂ Fo “ಅಪಶಕುನ್” 

5 6 s v 2 ತೆರೀ ೧ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ಲಾವ್ನ್ ರದ್ಗ್ ಕೆಲೆ. GAG), ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಿರುಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 

DEW® FOI 08 ಬೂದ್ Drow, ಖೊಟ್ಕಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ತುಜೊ 

ಸಾಂಗಾತ್" GOR. 
“ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ. ತುಕಾ ಭಾಜಿ"ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳೆ 0 ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಸೊಭಾಗೆಚಿ 

ಪತಿಣ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ MBH I ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಂಲಾಗಿಂ AND Go ಪೊಂತ್ 

ಜಿಕ್ಲೊಯಕ್. ನಿರ್ಭಾಗಿ ವೀರಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಾಯಕ್ಸ್ Ody. soos ತುಜಾ 
sa 
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ಕವಿತ; es 4 ವಾ್ ಕ some ” 
ಇ” Ww NE NE 

ಜಾತಿಂತ್ ತಾಕಾ ಫುಡಾರ್ ಪಳೆಲೆಂಯ್. = ಬಲಾತ್ಕು ರಾನ್ ತಾಕಾ Jemo- z 

ಕೀರ್ತನೂಂ ಗಾಂವ್ಕ್ DW, ಯತ್. ತಶೆಂಚ್ soani ಪ್ರಣ" ಶೋಭಾ 

ತುಜಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ ನಾ. ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ: $A ಸಂಪ್” ಕೆಲಾಂ ನಿಶ್ವ ನಾಥ್ 3 

ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ oa", ತಿಕಾ StH, - ದೆಕುನ್ ತೆ? ತುಜೆ ತ d 

BL a00 ಆಯ್ಕಾನಾ, ತ sear ano smo ತಾಕಾ ರುಚಾನಾಂತ"
. <a 

`ಕಾಳ್ಗಾ ಕ್ ಸಜಾನೋತ್,., : ಹ j` 

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸ ಸಗ್ಕೊಚ್ ಥುಡ್್ಗಾರ್ ಜಾವ = ಆವಃಕ್ಸ್ ag 

ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪ ಪಳೆತಾಲೊ. Se ಜರ್ 

ಮಿಸ್ತೆ೦೨೦ ವಯ್ಫ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ತಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಘುಮಾನ' ಭಿಜಯ್ಲೆ 1- 

“ತುಕಾ ವೀರಾ ಗೋಯಾಂ ಆಸು ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ...” 

ತಾಚೊ ಕ್ಷಣಾನ್ 40° ಬದ್ದಾಲ್ಫೊ ಪಳೆವ್ನ್ DODE ಅಜ:ಪ್ಟೊಂ. 

“ತುಜೆಂ ಶಾಂತಾ ಉದ್ಕಾ ಂತ್ ಪಡೆಣನ್ ಜೀವನ್ಮರೆಣಾಲ: ಗಿಂ 

ರುಗಡ್ಡಾ ತ್ಯಾ ABE ಆನಿರೀಕ್ಷತ್ ಘಟನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ವೀರಾಕ” ಲಾಗಿ? 

ಹಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕ್ ಬರ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ! ರ್ ವಸ್ತೆಕ್ ರುವ್ಲೊ O* 

ಮ್ಹಾಕಾ BON, ವಿಶ 3 IIH" coy. ಹಸಿಂಭೆ Sean ಸ್ವಂ ತಗ್ಗಿಲೂ, 

«ಅನೆ ತಿಕ್ ಸಂ್ಬ್ಬಧ ಹಾಂವೆ ತುಜೆ ಬಾಯ್ದೆ-ಲಾಗಿಂ ais. ಲ್ಕಾಕ. ಎಕ್ಕೆ 

ಅನಿಷ್ಟ್ ರ್ ಹುಂವ್ ಪುರ್ತೊ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲೊಂ. ಸ TII 

ಉಣೊ ಕೆಲ್ಲೊ BEV ವೀರಾನ್ ಮೊಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಘಿತ್ಲೊ... 

ಹಾಂವೆ ವಿಶ | ನಾಥೂಕ್ ಪ ಪಳೆಲೆಂ. ತ:ಣೆ ಮೊಜಿ SHO’ ie è 

“ತೈ ದಿಶಿಂ ಹೂಂವ್ DO RB’ ಗುನ್ಕ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ WHT. 

ಹಾಂವೆ ಕುಡ್ಲಿಲೆಂ. . ; 

| ಆತಾಂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ sec ಯ್ ತರೀ WOW, wo ಮ್ಹಣ! ಹಾಂವೆ 

SB On ಪುಣ್ ere ಏಕ್ AW 2 ಕುಡ್ಲೊನಾ. ತಾಣೆ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಮಾ 

ಸ್ಕಿ ರಿತಾಚೊ “ಧಮ್ಮ್' ದೆಂವೊನ' ಗೆಲ್ಲೆಣ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಚ 

ತೊ ಜಡಾಯೆನ್ ಉಟ್ಲೊ "ನೆ ಶೀದು ಆಪ್ಕೆ. ನಿದ್ಧಾ ಕೂಡಾಕ 

ಚಮ್ಮಾಲೆೊ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜಾನ್ ತ:ಣೆ ದಾರ್ Baca cy ವೊರಾಂ 

ಸಾಡೆ-ಧಾ ಜುತಾತ” BB ow. ಹಾಂವ್ ವಚೊನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕ ಆಪವ್ನ್. 
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ಶೋಭಾ ಆನಿ ಅ ದೊಗಾಂಯ್ ತ:ಪಾನ್ ಕಡ್ಮಡ್ತಾತ್.” 

“ನಾಕಾ ಪ ಪ್ಪ ್ರೈಕಾಶ್,..ಮ್ಹಾ ಕು ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಭಗ್ತಾ. 

23, ನಾಥ್ ಪರತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ವು ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ Bo ದಿಸ್ತಾ 

ಆಮ್ಚಾ ಶೊಪಾ: ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಕೊ ತಾಪುಚ್ಕೊ ಗಳೂ ೂ ಆ 

ಸುತ್ತ ತ್ಕೊ ಫೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ವ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತೆಲೆ. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 

ಫೂಲ್ಮಾಂ ವಕಾತ್ ಹಾಡ್ಲುರ್ ಜಾಲೆಂ. ದಯಾಕರುನ್ ಅತ)ಂ DIVA 

ವಚಾನಾಕಾ...” ತೆಂ ಮೊಜನ ಭುಜಾಂಚೆರ" ಲಕ್ಕ 

ತಾಚಿ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. 
ವಿಶ ನಾಥ್ ಶಾಬಿತ್ ಹಿ. ರಾತ್ ಪ:ಶುರ್ ಕರೀ ದೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ 

ಭರ್ವಸೊ ಸಿ 08 ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲೆ, 

ವೀರಾನ್ "ಆಲ ಒರಿಂತ್ಲೊ ಗುಳಿಯೊ ತಲಗ ಆನಿ Sac ಏಕ್ 

ಘೆಮ್ನ್, ಶೋಭುಕ್ಯೂ. ಏಕ್ ದಿಲಿ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ಪುರಾಸಾಣ್ ಭಗ್ನುಲಿ. ದೊಳೆ ನಿದೆನ್, ಕುರ್ಮೋಂಕ್ 

ಲಾಗ್ಲೆ. ಬಾಗಿಲ್ ಫೊಡುನ್ ಭಿತರ" ಯೆತಾನಾ J. WI, ಲ್ಲಿ ಪಾಂಯಾಂಚಿ 

ದೂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೂಡಿಕ್ ಧಣ್ಣೊಂಕ್ ಲುಗ್ಲಿ. 

ಪುಣ”..,. ಹಾಂವೆ: ಆಜ್ ನಿದೊಂಕ್ ನಜೊ. ಮೊಜಾ ಶೋಭ 

ಖಾತಿರ್ ಪುಣಿ AA, ರಾತ್ ಜಾಗೃಣ್ ಕರಿಜಾಯ್, ವೀರಾಚಾ ಜಿವಾಚಾ 

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಖಾತಿರ್ ಪುಣಿ ಪಂಲ್ಲಣಾಂ* ಹಾಂವೆ. ಪಾಟ್ ತೆಂಕುಂಕ್ ನಜೊ. 

ಹಾಂವೆ ಭಾಯ್ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ಸಾ" ಭಿಜೊನ್ ಆಸ "ಲ್ಲೊ ಸೂಟ್- ` 

Bers’, ವಸ್ತ್ರಾಚಿ ಪೇಟ್, ಭಿಚಾಣೆಂ ಇತ್ಯುದಿ, ವಸ್ತು ಸೊಪ್ಸಾರ್ ಹಾಡ್ 

ದವರ್ಲೋ. 

“ಪೊಟಾಂತ್ ಭುಕೆಚೆ ಕಠೀಣ್ ಜಾಳ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ. ವೀರಾಲಾಗಿಂ 

ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಂವೇಚ್ ರಾಂದ್ಚಾ ಕೂಡಾಂತ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರುನ್- 
'ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂತ್ ಪೊಟಾಕ್ ತೃಪ್ತಿ ದಿಲಿ, ವೀರಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭುಕ್ ನಾ 

"ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ತರೀ ಹಾಂವೆ ಎಕಾ ತಾಂಬ್ಲೆರಾಂತ್ ನೀಸ್ ಹಾಡುನ್ ತಾಕಾ 

'ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ಪಿವಯ್ಲೊ. ನಂತರ್" s 
ವೀರಾ: ತುಂ Hes... ಹಾಂವ್" ಶೋಭಾ ಸರ್ಶಿ ಬಸ್ಸ... 

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ, 

” 
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ಎಕಾ ಕೊನ್ಮಾಕ್ ಪುತ್ಸಾಲ್ಲಾ ಶಾಂತಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಹಾಂವೆ ' 

ಹಾಂತುಳ್ನಾರ್ ದವರ್ಗೆಂ. ತಿ ಶೋಭಾ ಕುಶಿನ್ಂಚ್ ಮಾಂದ್ರಿ ' 

ಸೊಡಯ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೆಂ... | ಸ್ 

| ಶೋಭಾ ಸರ್ಶಿಂ ಬಸ್ತಾಂ, ಹಾಂವೆ ಪುಸ್ಸುಸ್ಕಾ ನಿ ವೀರಾಲಾಗಿಂ D go 

“ ವೀರಾ, ತುಂವೆ ಭೆಷ್ಟೇಚ್ ಏಕ್ ಅನಾಹುತ ಆಪ್ಣಾ ಯ್ಗೆ ಂಯಕ್.' ತೈ ' 

ರಾತಿಂ ತುಂವೆ ಸಾರ್ಕಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಫೆತ್ಲೆ ಲಿ ತರ್ ಇತ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಟ್ ಉಬ್ಬಾ ತಿನಾ.” 

“ವ್ಹಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್... ಹಾಂವೆ ತೆದ್ದಾಂ ಇತ್ತೆ 0 ಪೂರಾ ಜಾರ 

ಮ್ಹಣ್ ಚಿತತ್ಲೆ ona. ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೊ ದುಸ್ತೊ A ಸಿ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ 

ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ...” y 

“ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿಯೆತಾನಾ ತುಂವೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಯ್?” ಕ 

“ವ್ಹಯ್... ಮೊಜೆ ಮುಖಾರ್ಚ್ ತಾಣೆ ಸಗ್ಳಿ wos ತೊಂಡಾಕ್. 

ತೆಂಕ್ಲ್ಲಿ. ಪು...ಣ್.,.ಕಾಲ್ ತಾಣೆ DO ಗಜಾಲ್ my 

“ವ್ಹಯಃ-ಗೀ?” ಹಾಂವೆ ಕಾನ" ನೀಟ್ ಕೆಲೆ; 

ತಾಣೆ ಬೊತ್ಲೀತ್ ಉದುಕ್ wor, ದವರ್ಲೆಂ ಕಂಯ್. ಆಮಿ 

ಕೆದ್ನಾಂಯೂ WID ಉಲಂವ್ಚೆ ೦ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ದುಭಾವ್ ಜಾಲೊ ಕಂಯರ್; 

3, O35 Bad ey sort ವೊಜೆ ಮುಖ: ಪಿಯೆಲ್ಲಬರಿ ನಟನ್ ಕ 

$30 ಕಂಯ್. WS ಹಂವ್ 32 ಜುಣು ತಿ Sonasi ತಾಚಾ ನಟನಾನ' 

ಹುಂವ" ಫಸ್ಟಾಲಿಂ, ಅನಿ Bd, ಘಟನಾಂನಿ ಹರ್ವ್ಯೃಲಿಂ! ತಾಣೆ Bd, ಕು 

ಕುಡಾಂತ್ ಫಿಚು೦್ ಕರ್ನ್ ಸುಣ್ಮಾಕ್ ಮಾರ್ವಾ ತಸಲ್ಯಾ ತುಚ್ಛ ಥರಾನ್ 

ಮಾರ್ಲೆಂ ಪ್ರಕಾಶ್...” ತಾಚಾ ದೊಳ್ಕಾಂತೂನ" ದುಃಖಾಂ ವಂವೊಂಕ್ಲಾಗ್ಲಿಂ, 

“ರಡಾನಾಕಾ-ಬು ವೀರಾ... ಆಮ್ಚೆಂ ಖೊಟೆಂ ನಶೀಬ್...” ಫುಹ್ಲಾ : 

ಉತ್ಪಾಂಕ ಮೊಜೆ ಥೇಯಕ ಬಂಧಡ್ ಪಡ್ಲಿ. 

ಕೆದ್ದಾಂ ತರೀ ಹಿ ಚೊರಿ ATG ww! ಕೆದ್ದುಂ ತರೀ ಹೊ ಗುಪಿತ್ 

ಮೋಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಪಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ est! 

ಹಾಂವೆ WI, asp! ನಿಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಫ್ರಡ್ಲ್ಯೊ ರಾತಿ ಮಾತ್ರ್, ಆಯ್ಕೆ ಪರಿಂ ಕಡ್ಲೆ Ox, ವಾತಿ ಜಾಯ್ನಾ. 

ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್” ಹಾಂವೆ ಮನಿ ಪ್ರುರ್ಥ ನ್ ಕೆಲೆಂ, 
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ಜ್ | ಜ್ಯ ಜಾ | 

: ಕ % Fd a) 

È i ರಾತಿಚೊ ಭೊರ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ವೆತಾಂ, ಶೋಭಾಚೊ ತಂಪ ಯೂ 

ಚೆಡಾತ್ತ್ ವೆತಾ-ಶೆಂ Bx, ಕು ದಿಸೊಂಕ್ ಲುಗ್ಗೊ ಸ 

 ವೀರಾಕ್ ನೀದ್ Sc ©. ತಾಣೆ Ps. ಲ್ಯಾ ಗುಳಿಯೆಚಾ ಪ್ರಭೂವಃನ್ 

ಘಾಮಾಚಿ' ತುಂತುರ್ ತಾಚಾ ) ಕೆಪಾಲಾರ್ WAS. ' ; 

ಆಕ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಶೋಭಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲೊ ದಿಲೊ, 

“ಮ್ಹಾ ಕಾ ಆಜ್ ತುಂವೆ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ವರೆಂಕ್ನುಂ 35° 9 ಮಾ Som 

ಅರ್ಜ ಜೆಜುಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ದುಕುವ್ಮ್ನುಂಯ್? ವ ಮ್ಹಾಕ. Of ಅಂಕಲ್..." 
ತಾಣೆ Wow ಹಾತ್ ಘಟ್ Gd. 

ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಆಸ್ಚೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ತುಚೆಲಾಗಿ೨ ಮ್ಹಳೆಂ 

“ಶೋಭಾ..,ಫಾಲ್ಕಾಂ ತುಂ ಬರೇ ಜಾತೆಲೆಂಯ" ತ್ಯೊ ನಂತರ್” ತುಕಾ 

ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವರ್ತಾಂ ಮೊಜಾ ಬಾಳಾ...” 

ಹಾಂವ್ ತುಜೊ "ಅಂಕಲ್? ನಹಿಂ ಶೋಭಾ "ಹಾಂವ್ ತುಜೊ 

ಡ್ಯಾಡಿ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಗೀ ? ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ a ತ್? ತೆ 

ಸಗ್ಗೆಂ ತಾಪಾನ್ ಪೆಟ್ಲೂಂ- ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್ wears? 

ಎಕಾ-ಶೋಭಾ ಅಸೌಖ್ಯಂತ್ಲೆ? one ಂದಿ. ತ್ಯಾ oe ಹಾಂವ್ 

ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ. ವಿಶ್ವನಾಥ” ತುಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ 

“ಹಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಮನದಟ್ಟ್ ಕರ್ರ್ತೊಲೊಂ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶೋಭಾ ಮ್ಹಾಕಾ `ಡ್ಕಾಡಿ' ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತೆಲೆಂ. 

“ಡ್ಯಾಡಿ...” ಶೋಭಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಂದ್ ಉಡೊನ್ 

ಪಡ್ಲೊಂ. 

ಶೋಭಾ ಮ್ಹಾಕಾ 'ಡ್ಕುಡಿ' ಮ್ಹಣ್ ಆಸಯ್ತಾ? 

“ಕಿತೆಂ ಪುತಾ?” ಪ್ ಇಟಿಲಸಗಂ ಬಾಗ್ಹೊನ' ವಿಚಿ`ರ್ಲೆಂ, 

ನಾ! ತಿ ಮೊಜಿ ಭೃಮಿದ್. ತೆಂ ತುಪಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ತೂಲೇ. 

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರಿನಾಕಾ ಡ್ಮಾಡಿ,.. ಹೂಂವ್ ಭಜನಾಂ ಮ್ಹಣಃನಾ, ಮ್ಹಾಕು 

ಶ್ಲೋಕ್ ಗೊತ್ತುನಾಂತ್...” ತಾಚಾ ದೊಳ್ಳುಂ ಖಾಗಚಿ ಧೂವ್ನ್ ದುಃಖಾಂ 
ಇಜಾರು25* ಲಾಗ್ಲಿಂ. 

ತಾಚೊ ತಾಪ". usr, ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹೂಕಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆ 0 ತೆಂ ಕಳಾನು 

ಜಾಲೆಂ. ಶೋಭಾಚೆ ಬೊಬೆನ್ ವೀರಾಕ್ಯೂ | We ಜಂ 



- ಮ್ = ae 

ಶೋಭಚಿ ತಾಪಾನ್ ರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆಂಯೂ 2x ಚ 

ಹಾಂವ್ ಸೊಪ್ಕ್ಯಾರ್ BAG Od, ಮೊಜಾ ಪೇಟಿಕುಶಿಂ ಧಾಂಪ್ಲೊ 0. ae = 

ಆಂಕ್ಚಾರ್ ಸಾಯ್ಕಿಣಿಚಿ ಏಕ್ ಥಳ್ಕಳಿತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಇವೂ ಜ್ ಮ 

ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲಿ. ಪೇಟೆಚೆಂ men? ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್. ಹಾಂವೆ ತಿ Pong $ 

ಕಾಡ್ಲಿ. ಅನಿ ಶೋಭಾಚೆ ಹಾತಿಂ ದಿಲಿ. | 

ಶೋಭಾನ್ ತಿ ಘಟ್ ಧರ್ಲಿ. 

ತಾಚಾ ದೊಳ್ಳಾಂಚ್ಯೊ ಆಸ್ಚೊ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ" ಉಸಾಲ್ಕ್ಯೋ. 

“ಮರಿಯೆ...ಮ್ಹಾಕಾ ನ ತಶೆಂಚ್ ಮಾಮ್ಮಿಕ್, ಡ್ಯೂ ಡಿಕ್, 

ಶಾಂತಾಕ್ ಆನಿ Goss...” ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ: 

ಮೊಜೆ ದೊಳೆಯೂ ವ್ಹಾವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. | 

“ಅಂಕಲ್...ಜೆಜು ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ತಾ ... 20%" ತಾಚೆ ಸಶಿ 

pepe ವಸತ ತರೀ ಪರ್ಜಳ್ ತಾಚಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಉಜಾಳ್ಚೊ : 

ಹಾಂವೆ.ದೆಖ್ಲೊ.  : : aor 

“ನಾ...ವೊಜಾ ಬಾಳಾ,,,ತುಂ ಬರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂಯ್... ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ 

ಜಾಂವೈಂನಾ...” ರೆಡೊನ್ಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. | ಸ 

2 

ಸಕಾಳಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ರಾಕೊಂಕ" ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ್ಯ 

ಪಾವಾನಾ ಜಾಲೆಂ. | 

“ವೀರಾ---ಹಾಂವ್ ಖಂಯಕ" ತರೀ ವಚೊನ್ o, ರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ 

ಹಾಡ್ತಾಂ.  ಶೋಭಾಚೊ ತಾಪ": ದೆಂವ್ಚೊ. ದಿಸಾನಾ ,,, ಆನಿ: ಘಳಾಯ್ 

ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿಂಚ್ ಮಾಗಿರ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ” ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಪಡೆಲೆಂ...” ಹಾಂವ್ 

ಮ್ಹಕಾ್ತಾನಾ, ತ:ಕಾಯೂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. 

ವೊರಾಂ ಮಧ್ಯಾನೆಚಿಂ 1.40 ಜಾಲ್ಲಿಂ. 

ಭಾಯಕ್ರ್ ವೆಚಾ ಫುಡೆಂ ಥಂಡ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ರಾ-ಕುಡ್ಕೊ 

ಭಿಜವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಶೋಭಾಚಾ ಕಪಾಲಾರ್ ದವರ್ಲೊ. 

ವಿಶ್ವನಾಥಾಚಿ ಘೊರೆದ್ದಿ 'ಹಾಂವೆ ತಾಚಾ ಕುಡಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ 

ಖಾತ್ರಿ ಕರುನ್ PS. ಆನಿ ಹಾಂವ್ OAD, 6° ದೆಂವ್ಲೊಂ. 
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ಆಮ್ಚಾ ಘರಾ Vo ಸ:ಧೂರ್ಣ್ ದೋನ್ POM crews 

ಆಂತೆರಾರ' ಏಕ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಡೊಕ್ಸರ್ ಕುಲ ಕರ್ಣಿ, ಹಾಂವೆ 

ಆನಿ ವೀರಾನ್ WA 53° ತಾಚೆ ಚ್ ವಕಾತ್ Go. : ಹ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚಾ 

ವಗ್ತಾ ಹುಂವೆ ತುಕಂಚಿ” ಆಪವ್ನ್ ಹುಡ್ಕಿ ಅಆಲೋಚೆನ್ ಕೆಲಿ. 

ರಸ್ತೊ ಪೂರ್ಣೀ ನಿರ್ಜನ್ ಜುವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಹ ಚೆ ಆದಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ 

ಹಂವ್ ಕೆನ್ನುಂಯೊ ಭಯ್ರ್ SW Seo ನಾ. 

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಕಾವ್ಚಣಿ DABI ಕಾಳ್ಕಾಂತ್ WO, ತರೀ 

ಶೋಭಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ವೊಡ್ಡಿ ಹಾಂವೆ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೆಚಿ ತಾಂಡ್ಲಿ 

ಚಡಯ್ಡ್ಲಾಗ್ಲಿ. 

ಕಸಲೆಂಯೂ ವಾಹನ್. ಮೆಳ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಹಾಂವೆ ದೊಳೆ 

ವಾಟಾರ್ಲೆ ತರೀ ಫಾಯ್ದೊ ಲಾಬ್ಲೊನಾ. ಸುಡ್ಡುಡಿತ್ ಕದಮಾ ಕಾಡುನಃ 

ಹಾಂವ್ ದಾಕ್ತೆರಾಗೆರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. 

ಸೂತ್-ಆಟ" ಭಳ:ಚಾ ಉಲ್ಕಾಂ ನಂತರ್ ದುಕ್ತಿರ್, ಕುಲಕರ್ಣಿ 

MQ, ಹಾಂವೆ ತಾಕು AN, ಹಕೀಗತ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ 533, 

ವಗ್ತಾ ತೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲೊನಾ. ನಂತಂ" ಮೊಜಾ ಭೊಳಾವ್ಸೆಕ್ ತುಣೆ 
ay) ಒಪ್ಪುಜಾಯ © ಪಡ್ಲೆಂ. 

ಕುಲ"ಕರ್ಣಿಚಾ ಸ್ಕೂಟರಾರ್ಚ್ ಆಮಿ ಘರಾ ಪಾವ್ಸ್ಯ್ಯಾಂವ್. 

ಶೋಭಾಕ್ ತಶೆಂ ವೀರಾಕ್ ಪುರ್ತೆಂ ತಪೂಸುನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಗುಳಿಯೊ ಅನಿ ವಕಾತ್ ದಿಲೆಂ, 

“ಶೋಭಾ ಹುಶಾರ್" ಜಾತೆಲೇಮೂ ಡೊಕ್ಟೆರ್?” ಹಾಂವೆ ವಿಚಾಕ್ಲೆಂ* 

“ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನ:ಕಾತ್. ತಾಪ್ Hews’ ಚಡಾತ್ ತರ್ ಸಕಾಳಿಂ 
ಇ ೨ ತ ನ್್ A ಳೌ ಇ ಎನೆ à ಆಸ್ಪ 25 ದಾಖಲ್ F0...” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಆಪ್ಲಿ ವಸೂಲಿ Po, 

ಚಲ್ಲೊ. 

ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ PB, ಪಾಸುನೀ QS ನಾಥಾಚಿ ಜಾಗ್ಮಾಗ್ DA. 

ದಾಕ್ತೆರಾಚಿ ತಪಾಸ್ಥೆನ್ ಆನಿ ವಕ್ತಾನ್ ಶೋಭಾಚೊ ಹ್ಯಾ ನಂತರ” 
=- ಪಿ ` ದೆಂವ್ರೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಲೆಖ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಶೋಭಾಚಿ ಕುಶಿನ್ 

ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ, 
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ಎಕಾಚ್ಛಾಣೈಘುಂತ್ಯಾಚಾ ಪುಂಜ" ವರಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ." 
ಶೋಭಾಚೆಂ ಕಪಾಲ್ ಹಾಂವೆ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕೆಲೆ. ತಾಪ್ ದೆಂಪೊಂಕ್ 

ನಾಸ್ಲೊ! 

ಆನಿ ಘಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. ಹಾಂವೆ ಶೋಭಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ 
ವರುಂಕ್ ಜಾಯ, ನಾ ತರ್ ಮೊಜೆಂ ಬಾಳ್ sews ಹಾತಾ ಥಾವ್ನ್ 
ALO, So. r= 

ಹಾಂವೆ ವೀರಾಕ್ ಜಾಗಯ್ಲೇ. ತಾಚಿ ದೈ ಹಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಜಃಯ್ತಿ 
ಸುಧಾರ್ಲೆಲಿ. ತಾಚೆಲುಗಿಂ BARI ಚಿಂತಾಪ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹುಂವೆ ತುರುತ್ 
ಏಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ BIA. ಆನಿವಿಶ ಿ ನಾಥೂಕ್ ಕಸಲಿಯೊ ಖಬಾರ್ ತಿಳ್ಳಿನಾಸ್ತಾಂಚ್ 
ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವೀರಾ ಶೋಭಾಕ್ ಫೆವ್ ಆಸ್ಪತ್ಲೆಕ್ ಚಮ್ಮಾಲ್ಯಾಂವ್, 

ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ತ್ವರಿತ" ಚಿಕಿತ್ಸು ಆರೆ;ಭ ಕೆಲಿ, 
ವಿಶ್ವನಾಥಾನ್ ಶೋಭಾಕ್ ಲೊಟ್ತಾನಾ, ಜಸೊ ತಾಚಾ ಕಪಲಾಕ್ 

ಘಾಯ್ ಜಾಲೊ. ತಸೊಚ್ ತಾಚಾ ಹದು ಕೇ ಮಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ 
HOE, Das” ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಮೊಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ದಡ್ಡ ಡೆ ನಿರಂತರ್ ವಾಡೆ To 

“ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಶೋಭಾಕ್ ವಾಂಚಯ್ ಡೊಕ್ಸರ್....” ಹಾಂವೆ 
ಆಡ್ಲೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. 

“ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಿಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂ,,,ಮಾಗಿರ್ ಸರ್ವ್ ದೆವಾಚೆರ್ 
CAP...” SB ಸಾಗ್ತಿನಾ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡ್ಯಾಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ -ದೂಖ" 
ಉಮಾಳೂನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.. 

ವೀರಾ ಯೆದೊಳ್ಚ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ-ಹುಸ್ಕಾರ ರೆಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೆಂ. 
“ದೆವಾ! ಮೊಜಾ ಶೋಭಾಕ್ ಕಿತೆಂಯೂ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ ,,, ತಾಕಾ 

ಮೊಜೆ ಥಾವ್ನ್ SÅ O ಕರಿನುಕಾ,,,” ಹಾಂವೆ ಹಾಕ" ಮಾರ್ಲಿ. 
ಪುಣ್ ದೇವ್ ಮೊಜೆ ಕುಮ್ಮಕ್ ಆಯ್ಲೊನಾ. 

ದಾಕ್ರೈರಾಂಚಿ ಊಂಚ್ ವರ್ಗುಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸುಯೂ ಫಲ್ಸಾಲಿನಾ. ಕಸಲಿಂ 
ಸಧನಾಂಯೂ ಶೋಭಾಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಚಾಂ3 ಜಿಕ್ಲಿಂನಾಂತ”!! 

“ಮಾಮ್ಮಿ... ಹಾಂವ್ ಮೂರ್ವಾಂ ಮಾಮ್ಮಿ .., ಜೆಜು. ಮ್ಹಾಕಾ 
ಅಪಯ್ತಾ .,, ಅಂಕಲ್ ,,. ತುಂ ಮಾಮ್ಮಿಕ ಸೊಡ್ನುಕಾ s.. ಡ್ಯಾಡಿ ತಿಕಾ 
DRO... ತುಂ ಆಮ್ಲೆರ್ಚ್ ರಾವ್ ಅಂಕಲ್ಸ್,,” 
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ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಮೊಚಾ ಬಾಳಾ... ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಅಂಕಲ: 
ನಹಿಂ. ತುಂ Relo ಧುವ್. ಮೊಜಾ ರಗ್ತಚೆಂ...” ಇತ್ಲ್ಯಾ ತೇಂಪಾ 

ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂಪುನ್ ವೆಲ್ಲೊ, ಗುಪಿತ್ ಅಸೊ, ಶೋಭಾಚಾ wikia 
ಘುಟ್ ಹಾಂವೆ ಉಫಘಡ್ಲೊ ತರೀ ತೆಂ ಪ:ತೈಲೆಂನ ,,,ಒಪ್ಪಾಲೆಂನಾ. 

“ನು... ಡ್ಮುಡಿ ವ್ಹಾ ಕಾ ಮಾರ್ತು ತುಂ ಮಾರಿನುಂಯ್.., ತುಂ 

ಮೊಜೆೊ ಅ:ಕಲ್ ಮ್ನಾ ಕು ) ಮಾಗ್ಗೆ 0 ಶಿಕಯಿಲ್ಲೊ....ಇಗರ್ಜೇಕ್, YG... 

' ಸಿದಂಯ  ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಚೊಕಿಟಾಂ- ಹಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ... ಅಂಕಲ್ way 

ಅಂಕಲ್-ಪ್ರಕಾಶ್.,,” ಶೋಭಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸತಾ ವಯಂ) ರೊಂಬೊನ್ 
ಉಲಯ್ತಾಲೇ. 

ಹಾಯ್ ದೆವಾ! Bios’ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಮೊ ವ್? "ಹುಂವ್ಚ್ 

ತುಜೊ ಬಾಪುಯ್' ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ರುಜು ಕರುಂ? ಅಬಿ ಚಾ ವಗ್ತಾ ತರೀ 

ತಾಚಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ “GI ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ 

ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ *ಕೆಲೆಂನಾ ನಹಿಂಗೀ? 

ಹಾಂವ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೊಂ,.,ಕೂಡಿ-ಅತ್ಮ್ಮಾನ್ ವಳ್ಳಳ್ಳೊಂ, ರಡ್ಲೊಂ! 

ವೀರಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜೀಬ್ಚ್ ಸುಟ್ಲಿನಾ. 

ಶೋಭಾಕ್ ನಂತರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಾಚೆ ದೀಷ್ಟ್ ಮಂದ್ 

ಜಾಲಿ,  ಹಾತಾ-ಪೂಂಯಾಂಚೆಂ ಚಲಾವಣ್ ನಿಸ್ತೇಜ ಜಾಲೆಂ. 

BQO AG? | 9.05-c3 ತಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಕುಡಿಂತ್ಲೊ ಮೆಕ್ಕೊ 

ಜಾಲೊ. 

ಹಾಂವ್, ವೀರಾ ಶೋಭಾಚೆ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡಿ೦" ಪಡೊನ್ ಹಾಕ್ 

ಮಾರುನ್ ರಡ್ಲ್ಯಾಂವ, | ಆಮ್ಕಾಂ ಭುಜಯ್ತೊಲಿಂ ಥಂಯ ಕೊಣೀ ನಾಸ್ಲಿಂ. 

ಆಮಿ ರಡ್ಲ್ಯಾಂವ",., ಖೂಬ್ Gwe ca’. ತರೀ ರಡ್ಡ್ಯಾನ್ ಹಳ್ಳ 

ಜುತು ಮ್ಹಣ್ಣೆಂ ಕಾಳಿಜ್" ಹಳು ಜಾಲೆಂನು, ತೆಂ ಆಜೂನ್ ಜಡ್ 

ಜಾಂವ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. 

ಅನೈ ತಿಕ್ಪ ಟ್ಟ ಏಕ್ ಫು 



“ವೀರಾ... ಆವ ಕಾ ಮೊಗಾಚೊ ಟುಪ್ಕಾ Co Rea 7 wet ಏಕ್ 

ಪಿಂತುರ್ ತುಂವೆ ಮೊಜೆಲಾ ಗಿಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ ಸಾಂಗ್ಲೆ (ಯರ್ eee ಅನಿ ಸಾ 

ತುಜಾ ಆಧಾರಾನ್ ಚಿತ್ರಾಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪಿಂತುರ್, ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್... 

ಆಕರ್ಷಿಕ್, ಮನ್ ಮೋಹಕ್,,, ಆನಿ ತೆಂ ಬೋವ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಮಾಜ್ಜಾಲೆಂ. 

ವೀರಾ...ತೂಚಿ ರೂಚ್ ಪುರಿ wag, ಫುಡೆಂಚ್...” ಹವೆ ಮ್ಹಳೆ 

ಶೋಭಾಚಿ;ಕುಡಿಂ್ ಖಳಾವೂಸ್ಥೆ ಉಮ ದಾಬಿತ್ತ್. 

“ಅಮ್ಕಾಂ ನಶೀಬ್ ನಾ ಪ್ರಕಾಶ",,, ಹಾಂವೆ ವ್ಹಡಿಲುಂಕ ದುಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ಪೂತ್ಕೂಕ್ ದೇವ್ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಾಕು ಕಷ್ಪಿತಾ ತತ ದಿಸ್ತಾ. ಶೋಭಾಚಾ ‘ 

ಯೆಣ್ಯಾನ' ಮೂಜೆಂ ಮುಕ್ಕೆಂ ಜೀವಿತ್ ದೆಣ್ಕುಂನಿ ಭರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ..ವೆ. 

ಲೆಖ್ಲೆಲಂ. ಪುಣ್...” ವೀರಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ, ತೆಂ 

ಶೋಭಾಚೆ ಕುಡಿಚೆರ್ NE o. 

ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಉದಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಹುಡ್ಲೆಂ. 

ಹಾ! ವಿಶ್ವನಾಥ್!) 

ಮೊಜಾ ಬಾಳಾಕ್ ಮೊಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗೆ Fo zos ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧೀಲ್ 

ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜೆಂ ರಗಾತ್ ಹೂಂವ್ ಕಶೆಂ AELOD A ತುಜಾ ಕರುಣ್ DIA, 
ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಮಾಕ್ Bacay Vow ರೀತಿನ ಮರಣ: ಹಾಡು? 

ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ಡೂನಾ ಜುದಾಸಾ! ಮೊಜೆಂ ಜೀವಿತ — 

ಅಂದ್ಯಾರಾಕ್ ಸುಣ್ಸಿಲ್ಲ್ಯು ತುಕಾ ಮಾಣ್ಣುಗೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಯ್ ಹಾಂವ್ 

ದಿಂವ್ಚೊ 0ನಾ...ಶೊಭಾಚೆಂ ರಗಾತ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಬೊಬ: ಮಾಲ್ತೂಂ, ತುಜಿ ಜಿಣಿ 

ಹಾಂವ್ ಖರ್ಗಾಂಚು ಖುದ್ಯಾಕ" GA Sodol! 

ಬಿಮೇ ತ್ ಶೋಭ! a IT ಆಯ್ದಾನ್ AB, ಆನಿ ತಾಚೆಂ 

ಮುಗ್ಗ್ ಮುಖಮಳ್ ಮೂಜೆ Hoar, Ox ol! 

ಶೋಭಾಚಿ ನಿರ್ಜಿವ್ ಕೂಡ' ಘರಾ ಹಾಡ್ತಂ, ಹಾಂವೆ ಭಿತರ್ 

ವಚೊನ್ ವಿಶ ೈನಾಥೂಕ್ ಸೊದ್ಲಂ. ತಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ದಿಸ್ಲಿನ.. 

ಶೊಭಃಕ್ BGG, ಶಾಂತಾಚಿ ಬೊಬ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. 

ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ-ಹಾರಿಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ದುಃಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಚಲ್ಲೊ ತರೀ 
ವಿಶ್ವನುಥುಚೊ ಪಾತ್ತೊ ನು. "ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೆತುಂ' ವಮ್ಹಣ' ಅಮ್ಮುಕ್ ಸಕಾಳಿ) 

ಸಿಷಗೊನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಶಾಂತಾ ಮ್ಹ ಣಾಲೆಂ, 
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ಸತ ಪಟ ತಕ್ ಸ್ಯ MU 1.171. as 

iy 
ಕಸಲೊ ಕರ್ಮಿ ಮನಿಸ"! 

ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಶೋಭಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಣಾ, ಪುಣ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ 

ಮಾತ್ರ ಕಸೊ ನೆಣು? 

ಹಾಂವೆ ಶೋಭುಕ್ ಆಮ್ಚಾ ದಸ್ತುರೆ ಪರ್ಮಾಣೆ con ws 

ಸೆಮಿತರಿಂತ್ ನಿಕೆಪುಂಚಿ ಆಲೋಚೆನ' ಕೆಲಿ. 

ಶೋಭಾಕ್ ಬುಪ್ತಿಜ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೆ ಇಟಿ' ಪಾದ್ರಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಚ್ಯಾರ್ ವೊರಾರ್ 
ಮೂರ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಒಪ್ಲೊ. 

ಮೊರ್ನಾಕ್ ಚಿಕಾರ್ ಲೋಕ ಆಸ್ಲೊ. 

ತರೀ ವಿಶ ನಾಥ್ ನೂ! 

ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ sae, ತ್? ಅಪುಣ್ ಅಪ್ರಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಯ್ಸರೀ 
ಬನಿ ಪೊಳ್ನ್ ಗೆಲಾಗಾಯಕ್? ವ- -ಭಿಯೆವ್ನ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಲಿಪ್ಲಾ ಚಾವೈತ್? 

ಶೋಭಾಕ್ ನಿಕೆಪುಂಕ್ ವರ್ತುನು, ವೀರಾ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ nec} 

ತಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮನನ್ ಕರುನ್, ಹಾಂವೆ ತಾಕು AZIA, ಯೇಂವ್ಕ್ 

ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ. ಸೆಜ್ರಾಚೆ ಎಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ, 

ಸಾಸ್ಮಾಚಾ ಅಂದ್ಕಾರಾಂತ್ CHT, ಜಾಲ್ಲೂ ಮೊಜಾ ಶೋಭಾಚು 

ಫೊಂಡಾಕ್ ಹಾಂವೆ ವರ್ತ ಜಡುಯೆಚಾ ಕಾಳ್ಮುನ' ತೀನಿ ಮುಟಿ ಮಾತಿ 

ಉಡಯ್ಲಿ. 
p 6 ೫೮ 5 ` z = ದು ವ್ಹಡಾ ಸ್ವರಾನ್ ಹುಕ್ ಮಾರುನ್ ರಡ್ಯುಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಭಗ್ಗೆಂ ತರೀ ಭೊಂವ್ಕಿಚಾ ಲೊಕುಚ್ಕೊ ಜೀಬೊ, ಮೊಜ್ಮೊ ಬೊಬೊ 

ಆಯ್ಕೊನ್, ವೀರಾಚಾ ಜೀವಿತಾಕ್ ದುಭಾವಾಚೊ ತಿಬೊ ಲುಯ್ತಿತಿೀ್ 
6 ಸ್ರ s£ vangs ಲ. ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಬ್ಬೊಂ ಸಂಶಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸು:ಕ್ ಲ.ಗ್ಲೊ. 

ತೊಂಡಾರ್ ' ಉಜಾರ್ BOO MWI, ಕಾಳೂಂತ್ w-2 08, 
ಚ ಜ ~ a 

ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. 

ಉರ್ಲೊಲೊ ಲೋಕ್ ದುಃಖಾಚಿ ಪೇಜ್ ದೀವ್ನ್. Wow am’ ದೀವ್ನ್ 

ಚಲೊ ತರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ BOS war. 
೫ 3 he 

ಮೊರ್ನಾಕ" ಆಯ್ಲೆಲ್ಕಾ ಜುಯ್ನ್ಯಾಂಕ* ಹೆಂ ಸಮಸ್ಯೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆಮಿ 

ತೊ ಗಜ್ಜೇಚಾ ಕಾಮಾನ್ ಬೊಂಬ್ಯ ಸಲು ಮ್ಹಣ್ hea, ಘೆತ್ಲೆಂ. 



ದ್ z ಎ-ಬಳಾಕ್ ವೊ ar aa 39 5 0 ದೂದ್ ಮಾಡ ಕ್ ವೊತ್ತಿ ಅಮ್ಚಿ ಇಚ್ಛಾ ನಹಿಂ ಸ್ತಿ 

ಶೋಭುಚಿಂ ಮರಣ್, ಘಡೊನ್ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಘಾತಾರ್ನ 

ಸಂಭವೆ.ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. 

ಆಯ್ಕ್ಯಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಭಗ್ಗೆಂ-ಯಾ-ತುಣೆ ಕಸಲೊ ಅಧ: ಕರುನ್ 

ಘೆತ್ಲೊ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್. ಸ ತ 

ಹಾರಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೆಂ ರಜಂಂ್ ಘುಣ್ಣುಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಭಾಯ್ರ್ 

ಸೊಪ್ಕೂಚು ಎಕಾ ಕೊನ್ಮಾಕ್ ಉಕಳ್ಳ್ಕಾಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಲಿ ಮಾದ್ರಿ PA, ಆನಿ 

5 2 d s ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಆಡ್ Gero. 

ವೊರಾಂ 028 0 ಧಾ ಉತ್ಪೊನ' ವೆತ:ಲಿ 8S cvs". 

“e355, .8805...838% 0, ದಾರಾರ್ ಠೊಕೆ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ 

ME MD? WHO. i 

ವಿಶ ನಾಥ್ ಭಾಯ್ ಉಭೊ ಆಸ್ಲೊ. 

' ನಿಜಯ್ಕೂ ದಾರಾಕ್ ಖಳ್. HA. ಕಾಲಾ ಘಟನಾಂತ್ ಹಾಂವೆ 

ತಿ ಫೊಡ್ಡ್ ಉಡಯಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ವಿಶ್ವನಾಥಾಕ್ ಹೆಂ ಗೋಚಂರ್ ಜಾಲಾಂ 

ಯಾ-ನಾ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ! ತೊ ಆಜೂನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಖಾುಂಬೊ ಕಸೊ 

ಉಭೊ ಆಸ್ಲೊ. 

ವಿಶ್ವನಾಥಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ* ಮ್ರೊಜೆಂ On: 3° ಹುನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರೆ 

ಇಲೆ. ಜೀವಾಂತ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಸಕತ್ ಹಾತಾಂನಿ ಜಮ್ಮೆಲೈಪರಿಂ ಮೊಜ್ಕೊ 

ಮುಟಿ ಅರ್ನಾಲ್ಕೊ!! 

ವಿಶ್ವನಾಥಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆ ನಾಸ್ ಕರ್ಯಾಂ, ತ:ಚಿಂ ರಗಾತ್ 

ವಿಕ್ರಾಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಳ್ಗಿ ರೊಳ್ಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಸರೊಪ್ ಭಾಯಿ, ಆಯಿಲ್ಲಿಪರಿಂ 

ಜಬ್ಬೊಂ* ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ! 

ಹಾಂವೆ ಭಿತರ್ ರಾವೊನ್ ಸರಳಾಚಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ' ಕ್ರೂರ್ ನಜರ್ 

ತಾಚೆಂ" ಜೊಕ್ಸಿ. 

ವಿಶ್ವನಾಥಾಚೆಂ ನೀಜ್ ರೂಪ್ ಸಗೈಂ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ 

ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಕೇಸ್ ಭಿಸುಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಮ್ ಚುಕೊನ್ ಫಾಸಾ ಳಿ. ಹ್ಯಾ 

ಪಾವ್ಸಾಚಾ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ಹವ್ಯೂಂತೀ ತೊ ಆಂಗ್ಭರ್ ಘಾಮೆಲ್ಲೊ. ತಾಚಾ 
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o, ಘ. ಮಾಚಿ ತುಂತುರ್' ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಚೊ weer" 
ae ಕರ್ತಾಲೆ. 852, ಯೂ ಕ್ರಮಾರ್ rah, ಪಾಸುನ್ ಬಂಧ್ 

ಆಸ್ಚೆ ೦ ತಾಚೆಂ aces ಹರ್ದೆಂ, ಶರ್ಟಚೆ ದೋನ್ ಬುತಂಂವ' ವಚೊನ್" 

ಅನಾಥ್"ಪಣಿ ಉಗ್ತೆಂ ಪಡ್ಲೆಲೆಂ. | 
ಹಚಿ ಆವಸ್ಥಾ ಅಶಿ_ಕಶಿ ಜುಲಿ? ಹಾಚೆಂ ಸ್ವರೂಪ" ಇತ್ತೆಂ ಕುರೂಪ" 

ಜಾಂವ್ ಕಾರಣ್ $30? —ಚಿಂತ್ಸಾ ೦ ಧೂಂವ್ಲಿಂ ತರೀ AOI, ref ಉರ್ಲೆಂನಾ. 

ಸಾ ದಾರ್ ಉಗ್ಮೆಂ ಕೆಲೆಂ. 

“ವಿಶ್ವನಾಥ್.” ತೊ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ' ಹಾವೆ ದೊನೀ Basics 
ತಾಚಾ ಕೊಲರಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಆರಾಯ್ಲೆ-, “... ತುಕಾ: ಹ ೦ಎ್ ಸೊಡ್ಡೊನಾ... 
ಆನ್ನಾಡ್ಯೂ....”' ig 

ಪುಣ್" ಮೊಜಿಂ ಭಗ್ಗಾಂ ಸರ್ವ ಉದಾಸ್ ಕಠ್ಮೆಪರಿಂ Sirso ಚಿಂತ್ನಾಂ 

ವ್ಹಾಳ್ಳಿಂ. ಆನಿ ತಾಣೆ ಹಾಂವೆ ಧರ್ಲೆಲ್ಮುಚಿ ಕೀ ದೊಡ್ಡು ವೇಗ: ನ್ ಮೊಜೆ 

ದೊನೀ ಹಾತ್ ಕುಡ್ಬುನ್ ಊಡಯ್ಲೆ. 

ಏಕ್ ಸೆಕುಂದ್ಯೊ ರಾವನಾಸ್ತಾಂ ಧಡು-ಧಡು ತೊ ಭಿತರ್ ಚಲ್ಲೊ. 

ಬರಾಬರ್ ಬೊಂಬ್ ಫುಟ್ಟಾ ಜಿನ್ಸುರ್ ತಾಣೆ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ 
ಧಾ” ಪುನ ಖಳ್ ವೊಡ್ಲಿ!! 

Sd, ಆವಾಜಃಕ' ವೀರಾ ಅನಿ ಶುಂತಾ ದೊಗುಂಯೂ ಜ;ಗ್ಲಿಂ. 

ವಟಾ ಹುತು ಥಾವ್ನ್ CW 5.2 CsI" ವಿಶ್ವನಾಥ್,,,ಭೂಯಕ್ಸ್ 

ಯೇನಾಸ್ತೂ ಖಂಯ್ ŽS? ರತಾ ರಾತಿಂ ಧೀರ್ಕಿಕ್"'ಸುರ:ಗ್ ಕಾಡುನ್ 

ತುಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಕುರೀ ತುಕಾ ಎ ಹ:ಡ್ರೊಲೊಂ....” ಮಾರ್ 

ಖಾವ್ನ್ WIA WIAD ಸೊರ್ಪಹರಿು ಹುಂನ್ ತಾಚಾ ಕುಡುಲ:ಗಿಂ 

ರಾವೊನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ. 

ತಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ" Heda Hoss ಶಿರ್ಸಿಯಾಂ ವ 

ಮೊಜಾ ಕುಡಿಂತ್ಲೊ ಶಿರೊ ಫುಗೊಂಕ" ಲಾಗ್ಲ್ಯೋ!! 

“ಪ್ರಕಾಶ ges ಕಾ ZRII O°: As ಡ,,,ಆನಿ 

`` ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಶಾ ರೀ ಅಮ್ಚೆಂ EE ಆವಸ್ಕಾಂ ಪುಟಿಂ ಮೆಳ್ಳೆ CRE ce DD 

ಖಾತಿರ್ ಸೊಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಾಶ್ se ವೀರೀನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾಂತ್ ಕರುಂಕ್ 

ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. 
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ದಿವಸ್ ಉಡ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಡ್ ಮೊಡ್ಡಿನಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಹಾ ತಾಚ್ಯೊ : ರೆ 

ptz Oe ಸಕತ್ ಉಡ್ಡಿನಾ. 380 ತೊ ದೀಸ್, ಘಡಿ ಉದೆವ್, ಸ 

ಯೆ ಸಾ ತುಜಾ ಕಾಳ್ವಾಚಿ ಉಡಿ ಹಾಂವ್ ರಾವಯ್ತೊ g 

BION WI, ೇನಾ, ಫಕತ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. Rs 

ಹೆಗೆಂ ತಿರ್ನುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಟ್ಕಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 

ರುನ್ವಟ್ ಮನ್ಮಾತಿಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಮೊಜಾ ಭಚಾಣ್ಯಾ ರ್ ಪಡ್ಲೊಂ. | 3 

ಕಿತ್ಲಿ ರಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹೆದ್ಸಿಂ-ತೆವ್ಮಿಂ | OLGA ' 

ಫೂರಿಕ್ಟಣಾಚಾ ಆಟೆವಿಟ್ಯಾಂನಿ ವೊಳೊನ್ ಕಳ್ವಳ್ಳಾಂ ಹಾಂವ್ aa ಸಕಾಳಿಂ ' 

ಉಟ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಆಟ" ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ia 

ಉಟ್ಟೂನಾಂಚ್ ಏಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಮೊಜೆ ಮತಿಂ ಜನಿತ" ಜಾಲೊ. a 

ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ಹಾಂವೆ ಹಾಂಗಾ Doc, ನಹಿಂ. ಖಂಯ್ ತರೀ ' 

ದುಸ್ರೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಚಾ ವತ್ತಾ ಮು ಕಾರ್ ' 

ವರ್ಗ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಚ್ ರಃ ೦ವ್ಚೆ ol 

ಪು..ಣ್...ವೀರಾಃಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ತೆಂ ವಿಶ್ವನಾಥ: ಒಟ್ಟು ಕ್ ಆನಿಕೀ ' 

ರುವೊಂಕ್ ಚಿ೨ಕಾಗಾಯ್? ಯರಾ-ಮೊಜೆ ಸಂಗಿಂ ಖಂಯ್ ತರೀ ಪಯ್ಸ್ 

ಗಾಂವಾ" .*-ಯಾ.... 

ತಿ. ಗಜಾಲ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ BH, ಭಿತರ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುನ್ ಎಕಾ: 

ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ನಿರ್ಧುರುಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಘಟ್ ಕೆಲೆಂ. 4 

ಮೊಜಿ ಸಾಹೆತ್ ಪೂರಾ ಭಾಯ್ ಸೊಪ್ಯ್ಕೂರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲೆ ಲಿ ಜಾಲ್ಲಾನ", 

ಹಾಂವೆ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಸದಾಂಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ 20, ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲಿಂ. 

ವೀರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹುನ್ ಕಾಫಿ ದಿಲಿ. 

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಿತೆಂ ಆಜೂನ್ ಉಟೊಂಕ್ನಾ ಮ್ಲ ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ವೀರಾ 

ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಎಣೆ ಆಪುಣ್ ನೆಣಾ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.' 

ಹಾಂವ್ ಒಫಿಸೂಕ್ ವೆತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಿದೆಚೆಂ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಭಾೂಯರ್ಸ್ a 

ಯೇನಾ ಆಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಲೆಖ್ಲೆಂ. | | 
ಮೊಜಾ ನಿರ್ಧಾರಾವಿಶಿಂ ವೀರಾಕ್ ಆತಾಚ್ ಸುಂಗ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ 

0° ತ 5 2 5 -mas 6 2 6 
Bia ee. ಉಸ್ಫೊನ" ಆಯ್ಲೆ. Ws ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಲೊರೈ ೨ 
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ಚಡೀತ್ ಉಲನ್ನೆಂ ನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಅಮಿ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಷ್ಟೊ ತಿರ್ಲಿಲೊ. 

ಘಳಿಯೊ ಧಾಂವೂ.ಲ್ಯ್ಕೊ. ವೊರಾಂ ಧಾ-ಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ಲಾಗ್ಲಿಂ 

ತರಿ ವಿಶ ೈನಾಥಾಚೊ ಆವಃಜಿ್ De, 

ವೀರಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ HOB NF ಜಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾ ೦ತ್ 

ಬ.ಕ್ಕಾಾಯೆನ್ How ces ಕೊಸು TAN ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. 

ವೀಂ.ನ್ ತಾಚಾ ಕುಡಃಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ದುರಾರ್ Gas ಮಾರ್ಲಿ ಆನಿ 

ವಿಶ್ವನಾಥಾಕ್ BVI’ ಉಲೊ ದಿಲೊ. 

ನ! ವಿಶ್ವನಾಥಾಚಿ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿನಾ. “ಕಿತೆಂ 

35.0 ಪ್ರಕಾಶ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಭೈಂ ದಿಸ್ತಾ... ವಿಶ್ವನಾಥ” ಜಾಪ್ ದೀನಾ... 

ದೆವಾ! ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಆನ್ಕೇಕ್ ಅನ್ವಾಂ್ ಮೊಜೆರ್ ಧಾಡ್ಗೆಂಯ್ ? z 

ತೆಂ ಘಃಸಿರ್ಲೆಂ. 

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ಬಾಗಿಲ್ ಫೊಡ್ಜೆಂ ನಹಿಂ ವೀರಾ .,, ಮಾಗಿರ್ 

ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ಅಂತ್ ನುಸ್ಲ್ಯೂ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದೀಂವ್ಕ್ , ಆಮ್ಕಾಂ 

HES OF...” ಸಹಜ್ ಭಿಯಾನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. 

ದುಭಾವ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಕಾಕ್ ಹಾಂವೆಂಯೊ ಬಾಗ್ಗಾಕ್ ಠೊಕುನ್ 

ವಿಶ ನಾಥೂಕ" ಉಲೊ ದಿಲೊ. 

ನು! ಜಾಪ್ dal! 

ವಿಶ್ವನಾಥಾನ್ Bees ,S* ಕೆಲಾಗಾಯ್ ? ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ? 

ಶೋಭಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಮಾ ಭಿಯಾನ:? ವ-ಮೊಟಾ ಹಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ 

ಬಚಾವಿ ಜೊಡ್ಜಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್? 

ಪ್ರ....ಣ* ತಿತ್ಲೊ ತೊ ಮೊಜಾ ಭಿಯಾನ್ ಅಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೇನಾ. ಜೀವಾನ್ ಮೊಜಾಕೀ Pes‘ ಮೂಟ್ ಅಸ"ಲ್ಲ್ಯಾ 

ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿಯೆವ್ನ್ ದಿವಸ್ Ao ಗರ್ಜಿಚ್ ನಾಸ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಹಾತಿಂ 

ಚೂಕ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಮೂನ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಮೊಜು ಹುತಿಂ ಉದಾಕ್ ಜಾಲೊ! 

ವಿಶ್ವನಾಥಾನ್ ಜೀವ್ಳಾತ್ ಕೆಲಾ-ವ-ತೊ ಖಂಚಾಯೂ ಥರಾನ್ 

ಮತಿರ್ ನಾ ಜಾಲಾ -- ಹಾಂವೆ ಘಳಾಯರ್ ಕರ್ಚಿ ನಹಿಂ, ಹಿ ದೊರಿ 

ಮೊಜಾಯೂ NYa T ಬಿಗ್ಗು ಚೊ ಸಂಭವ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ!! 
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é 

ಹಾಂವ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊಂ. ಆನಿ ವೀರಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಂವೆ ' 

ತುರ್ತ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. 

ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಪೇಶನಾಂತ್ ಮೊಜಿ ಹುಜ್ರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಜಿ:ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ 

ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಕಾವ್ಕೇಣಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಅವಾಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. 
ಜ ಜ m 

z = ಎಲ್ಲೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳೆಕಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ಲಾಂ 

ಸಂಗಿಂ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ತಾಲೊ. 

ಬರೊ ದಿವಸ್ ಮಾಗುನ್ ಹಾಂವೆ ಸಂಗತ್ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ oso. 

ಆಮ್ಚಾ ಮಧ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾ - ಮನಃಸ್ತಾಷಾ ವಿಶಿಂ Poi ಕಿತೆಂಯೂ 

ಸಾಂಗ್ಲೆಂನಾ. ಫಕತ್ ತಾಣೆ ಜಿಂವ್ಸಾತ್ ಕೆಲಾ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ ನ್ನು ಳ್ಳ 

ದುಭಾವ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. 

ಗರ್ಜ್ DEL ಖರೆಂ ವಾಕ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿವೈತ್ ಮ್ಹಣಃ 

ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. 

ಮೊವಾಳ್ ಸ್ವಭಾವಾಚಾ ಎಸ್. ಐ.-ನ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗತ್ ಶುಂತ್ 

ರೀತಿನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ನಂತರ್ ಘಳಾಯ ನಾಸ್ತಾಂ ತೆಗಾಂ 

ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲುಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಜೀಪುರ್ Wig, ಸವೆಂ ಹುಂವೀ ಬಗ್ಗೆ5*! 

ಪೊಲಿಸ್ ಜೀಪ್ ಆಮ್ಚಾ POI, ಗೇಟಿಲುಗಿಂ ಉಭೆಂ ಜಾತಾಂ, 

ದುಭಾವಾಸ್ಪದಾಕ್ ado ಜುವ್ನ್, ಲೊಕ`ಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಜಮೊ ಇಮ್ಗೆಲ್ಯಾ 

ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಜಮೊ. 

ಭಿತರ್" ರಿಗೊಂಕ್ ಪೆಚುಡ್ಚು ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾ ಕಾನಿಟೇಬಲೂನ್ 

ಗೇಟಿಚಿಂ ಚಿಲಕ್ ಘಾಲುನ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ. | 

ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲಾಂನಿ ಘಳಾಯೆವಿಣ್ ಬಾಗಿಲ್ 

ಫೊಡ್ಲೆಂ. 

ಇನ್ ಪೆಕ್ಕ 5 Oe ಸಂಗಿಂ ಆಮಿಂಯೂ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಯುಂವ್. 

ವಿಶ್ವನುಥ್ GB, ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ WHOL ಪಡ್ಲ್ಲೊ. aes 

ದೊಳೆ ಅರ್ಧೆ ಉಗ್ತೆ ಅಸ್ಲೆಲೆ, ದಾಂತಿ ಎಕಾಮೆಕಾ vm g. ಅರ್ನಾಲ್ಲಿ 

ಎಕಾ ಹಾತುಃಚಿ ಮುಟ್ ಪೊಟಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 
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ರ ಲ pie ಲ A ಕ್ 

ಗಗ ಸಜ ಚಾಚ sie ಸ್ ನಿಬೊರ್ ಕಷ್ ಚ ಸೊಸುನ್ ತಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಉಬ್ಲಾ ಮ್ಲ ಛೆ 0 ತಾಚಾ 

ತೊಂಡು BO? ಛಾಯಾ ಸಾಗ್ತಾಲಿ. ; 
p m A 

ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ವೀರಾಚ ಆನಿ Doc Ses ಬೊಬ್ ಜಾಲಿ. . 

ಎಸ್. ಐ. ಕೇಳೆಕಾರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ರೀತಿನ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆರ:ಭ್ಲಿಲಿ. 

ವಿಶ ಎನಾಥಾಚಿ ಅರ್ನಾಲ್ಲಿ ಮೂಟ್ ಉಸಯ್ತಾನಾ, ಹಾತೂಂತ್ಲಿ ಏಕ್ 
P ಕೆ 4 ವ ಗುಳಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಳ್ಳಿ. 

ನಿದೆಚ್ಕೊ ಗುಳಿಯೊ ಸೆವುನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ 

ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. 

 ಸರ್ಶಿಲ್ಮಾ ಮೆಜಾರ್ ಸೊದ್ದೂಂ ಕಲ್ತಾನಾ, ಪೇಪರ್ Leo, ಪಂದಾ 

ದವರ್ಲೆಲೆಂ ಕಾಗಾದ್ ರುಳ್ಕಾಲೆಂ. 

ಇನ್ಸ್ WS OI’ ಕ: ಗಾದ” ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಸಯ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವನಾಥಾನ್ 

Bossy ಘಳಿಯೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸುದೀರ್ ಕಾಗಾದ್ ತೊ ಹೈ ಪರಿಂ 

ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 

“ಮೊಗಾಚಾ ವೀರಾಕ್, 

2 6 ¢ T “ಭೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಾರ್, OSD 0 ಮಹತ್ವ್ ಪೂರ್ಣೀ ಉತ್ಪಾಂ. 

ಹ್ಯಾ ಜಿಣಯೆಚಾ ರಯುಜಾಂತ್ ದೋನ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಹಾಂವೆ 

ಮನನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್, ಪಯ್ಲಿ: ಕೊಣಾಯ್ದೆಂ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಭರ್ವಸೊ 

ದವರ್ಕೊ ನಹಿಂ. ದುಸ್ರಿ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ; ಸ್ವ-ಜಾತಿಚೌ 

ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಅಂತರ್-ಸಾತಿ ವಿವಾಹ್ 

ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ನಹಿಂ! 

ಭರ್ವಸೊ-ದೆವಾಚಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ದವರ್ಕೊ ತೊ ಹಾಂವೆ ಮನ್ಮಾಚೆರ್ಮಿ 

ದವರ್ಲೊ-ಚುಕೊನ"!! ತುಂ ಜಾಣಂಂಯ್-ಆಮ್ಚಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶೊಪಾಚೊ 

ಸರ್ವ್ ಹಾರ್-ಭಾರ್ ಹಾಂವೆ ಆಮ್ಚಾ ಎಕೌಟಿಂಟ್ ವಿಫ್ನೇಶ್ವರಾಲಾಗಿಂ 

ಸೊಡ್ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತಶೆಂ ತರೀ ತಾಚೆಂ ಸಾಧೆಂ ಸೈಂಭ್ ಪಳೆವ್ನ್ 

ಮೊಜಾ ಶೊಪಾಕ" ತೊ ವಿಘ್ನಾಂ ಹಾಡಿನೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ 
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“Me 

ಸರ್ವಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಕುರ್ವೊಂಚೊ ಮ್ಹಣ" ಹುಂವ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ, ' 
ಆನಿ ಆಜ್ DALIO ನಪಂಯ್ಚ್. ಜಾಲಾ. ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ 

ಲಾಖಾಂಚಿಂ ಬಿಲ್ಲೂಂ ಮೆಜಾಚಾ ಡ್ರಾವರುಂತ* ಅನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. 

ತಾಂಚೆಂ ಲೇಖ್-ಪಾಕ್ ಮೊಜಾ ಹಿಸ್ಬಾಕ* ಆದ್ಭುಲೆಂಚ್ನಾ. ವಿಫ್ಲೇಶ್ವರಾನ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ APLC ಹಾಡ್ಲಿಂ ವೀರಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಸ್ತುರ್ ಆಸೊನ್ ನಗ್ನ 

ಕೆಲೊ. ಮೊಜೆಂ Aho ಶೊಪ್ ಬುಡಯಖ್ಲೆಂ. ತೆ ದೋನ್ ಲಾಖ್ 

ಮೊಜಾನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ಕೈಂನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ೈಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತಃಪ್ 

ಮೊಜಾ ಜಿವ್ಸಾತಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...” 

ra 

“ದೋನ್ ಲುಖ್.,.' ಹಾಂವೆ ಅಜಾಪೊನ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. 

ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಮೊಜೆರ್ ನದರ್ ಲಾವ್ನ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ! — 

“...ಜಾತ,,,ಹ್ಯಾ ಜಾತಿಂಚೆ OD, ಹ್ಯಾ ಕುಸ್ಮಾ ; ಸಂಸಾರಂತ್ 

GFW. ಹಾಂವ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಪೋಂತ್ ZÉRO 

ವೀರಾ...ಪುಣ್ ಸಮರ್ಪಕ ಕಾಜಾರಿ ಜೀವಿತುಚೊ ಪೋಂತ್ ಸಲ್ವಾಲೊಂ, 

ಹಿಂದು ಚಲ್ಕೂಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯಾಂಚಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್... 

ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಹಿಂದು-ಮುಸ್ಲಿವರ್ ಚಲ್ಕಾಂಚಿ ಗಿರಾಂತ್ ವಿಶೇಷ . ಹಿ ಗಿರಾಂತ್ ' 

ತುಮ್ಚಾ ಜಾತಿಚಾ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಉಣೆ ಕೆಲ್ಮಾರ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ. ಆಮ್ಕಾ 

ಜಾತಿಚಾಂಚಿ WS ಕಕನರ್ಯೂಂಚಿ ಖಣಿ ಜಾಂವ್ಮಿ ಬಾಕಿ ಉರಾತ್. 

ಹಾಂವ್ ಚುಕ್ಲೊಂ ವೀರಾ ತುಕಾ ಬಲುತ್ಕಾರ ನ್ ಹುಂವೆ ಆಮ್ಚಿಂ 

ಭಜನಾಂ, ಕೀತನಾಂ. 550070. ವೊಜೊ ಸ್ವರ್ಥಿ MSD? ಪೂರ್ಣಾ 

ಕರುಂಕ"! 

ಶೋಭಾಚಾ ಮರ್ಣೂಕ್ ಹುಂವ್ ಖರೊಚ' ಪಶ್ಚಾತ್ತುಪ ಪಾಮ್ತೂಂ. 

ಖಂಚಾಗೀ ಪಿಶ್ಯಾ ಬೂದಿನ್ Bod ತಿಚೊ ಜೀವ' ಕಾಡ್ಲೊ. ಹು 

ಅಪ್ರಾದಾಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಭೊಗ್ಗುಣೆ ವಾಸಂ. 
ô 

ಆನಿ ಆಖ್ರೇಕ" ಮೊಜಾ ಕಾಳ್ದುಚಿ DO ಆಶು ಜಾವ್ನಾಸಾ, ತುಕಾ 

"ಅ:ರಶಕುನ್' ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೈರಿಕ್ ತುಟಯಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾಲಾಗಿಂಜ್ ದಯಾ 
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ಕರುನ್ ತುಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ. ಆನಿ ಸುಖಿ ರಾವ್. ಪುಣ್ ಶಾಂತಾಕ್ 

ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲಿನಾಕಾ, ತೆಂ ಮೊಜಾ ಕರ್ನೆಟೆಂ ಏಕ" ಸೊಭಿತ್ ಪಿಂತುರ್ 

ಮೊಜೆಂ ಪ್ಲ ee ತೆಂ ಮಾಜ್ವೊಂಚೆಂನಾ. 

ಹಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮೊಜಾ ಅಂತ್ಯಾಚಿ! 

ಹಿ ಸುರ್ವಾತ್ ತುಜಾ ನಂದನಾಚಾ ಜೀವಿತಾಚಿ!! 

ಮೊಜಾ ಜೀವ್ಚಾ SDE ಹಾಂವ್ಚ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ 

ಕಾರಣ್ಕರ್ತ್ ನಹಿಂ. 

ಆದೇವ್ಸ್ ಮೊಗಾ, 

ವಿಶ್ವನಾಥ್.” 

“ಹಾಯ ವಿಶ ನಾಥ್ — ಕಸಲೊ ವೀಲ್ ತುಂವೆ ಬರವ್ನ್ 

ನಲೊಯ್,” ವೀರಾ ಹುಸ್ಮಾರೊನ್ ರಡ್ಲೆಂ. 

NWI, ವಿಶ್ವನಾಥಾನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಖೊಟೆಂಪಣ್ ಆಧಾ ರ್ಲ್ಯಾರಿ 

ತಾಚಾ ಕುಗ್ದಾಂತ್ ತಾಣೆ ಕೊಣಾಯ್ಚೆ ರೀ ಫಾರಿಕ್ಟಣ್ Pcs, ನಾ ಕ 

ಬೋವ್ ಸುಲಭಾಯಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಠಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಮ್ಮಾತಾಚೆಂ ಮೂಳ್ 

ಮ್ಹಣ್ PASO. ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಹಗೆಂ ED) cw ಬದ್ಲಾ, ವೀರಾಲಾಗಿಂ 

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಖಿ ಜೀವಿತ್ ಸಾರ್ಕೊ ವೀಲ್ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೊ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಜಿಚ್ ಲಜ್ BA. ತಾಚಾ ಜೀವ್ಪಾತಾಕ್ Boca vs’ 

ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕೂಡ್ ಕ್ಷಣ"ಭರ್ ಕಾಣ್ಸಿರ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಅರ್ಧೆ 

ದೊಳೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕೂರ್ ಕರುನ್ ಪಳತಾತ್-ಶೆಂ ದಿಸ್ಲಿ, 

ಇನ್ನ್ ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಕಾನ್ಸಿಟೇಬಲಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವೇನ್ 

27805), 0. 

ವಿಶ್ವನಾಥಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ವೇನಾಕಿ" ಸಾಗ್ಸಿತಾನಾ, ಹಾಂವೆ 

Dg 003S ಕುಶಿಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಸಾಧೆಂಪಣ್ ಪಳೆಮ್ನ್ ಹೂಂಬೆ 

ಉಲಂವ್ಕ್ ಧಯ್ಸ್ ಫೆತ್ಲೆಂ. 
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ರ 

“ಇನ್ ಪೆಕ್ಟರ್, ಹೆ ಲಫ್ಲೆ ಮುಂದರುನ್ ವಚಾನಾಶೆಂ ತು a 
ಸ 

ಕಸಲಿಯೂ ಕೇಜ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ...ದಯಾ ಕರುನ"....” 

“Don't worry ಪ್ರಕಾಶ್... ವಿಶ್ವನಾುಥಾನ್ ಸರಯೂ 

ವಾಟಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅಪ್ಪು ದಿ ಕರುನ್ ಕಾಗ: ಇ ಲಿಖ್ಲಾಂ BYS, 

ಹಾಂತುಂ ತುಕಾ BID, ವೀರಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಕಸ್ಲಿಚ' ಭಿರಾಂತ್ ನಾ...” 

ತೊ ಮೊಜಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪ್ಲುನ್ B ಣಾಲೊ, “ಫಕತ್ ತುಂವೆ ಅನಿ 

ವೀರಾನ್ ಆಯ್ಚಾ ಘಡಿತಾಚಿಂ Dis, 0° ದಿಲ್ಕಾರ" ಪುರೊ ... ಉರ್ಲೆಲೆಂ 

ಹಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ Ps...” 
ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ. 

ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವೇನಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ 

ಯೆಂವ್ಚಾಕ" ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ. 

ಘರಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲುನ್ ಹಾಂವ್ ವೀರು ಆನಿ ಶ:ಂತಾ ವೇನಾಚೆರ್ 

ಬಸ್ತಾನಾ, ಲೊಕಾಚೊ Pow Wo ಅವಾಜ್ ಆನಿ DAA ಆಮ್ಚಾ 

ಕಾನೂಂನಿ ಸಾದ್ಲೊ. 

ಆಮಿ ತೈ ಕುಶಿಂ ನದರ್ ಲಾಯ್ಲಿ ಚ್ ನಂ. 

ವೇನಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥಾಚಿ ಕೂಡ್ ಧೊವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಪಾಂಗ್ಳುನಃ 

ಮಧೆಂ ನಿದಾಯಿಲ್ಲಿ. 

ಆಮಿ ಸರ್ಶಿಲ್ಯಾ AWO® ಬಸ್ಸ್ಯಾಂವ್. 

ವೇನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದಿಶಿಂ ಧೂಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾಂ. — 

“ಅಮ್ಕಾಂ : ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲಿನಾಕಾ ಪ್ರಕಾಶ್...” ವೀರಾ ಮೊಜಾ 

ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ಲೆಂ. 

“ನಾ- ಮಾ... ಮೂರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್. ತುಮ್ಮೆ ಸಂಗಿಂ 

ಆಸ್ತೊಲೊಂ...” ಹಾಂವೆ: ಆಶ್ವಾಸನ್ ದೀವ್ನ್ ವೀರಾಚೆಂ ಆನಿ ಶಾಂತಾಚೆಂ 

ಮಾತೆಂ ಪೊಶೆಲೆಂ. 

ಬರಾಬರ್ Aso, ಜೀವಿತಾಚೆ ಜಿವೆ AMIE’ O* ಮೊಜೆ ಮತಿಂ ಹೈ ಪರಿಂ 

ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ:-- 
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ತ್” ಶಲ್ N NT ath ಟಫ್ 7 (8° ಆಕ್, ಇಟ್ 
n we ae. => / aC yr ಈಳ ಇಕೆ à : 

ವಿಶ್ವನಾಥಾಚೆಂ ಘರ್ ವಿಕುನ್ ತಾಚೆಂ ದೋನ್ ಲುಖಾಂಚೆಂ ರೀಣ್ 

ತಿಧಿತೊಲೊಂ. 

ಮೊಜೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವಂತ್ ಘರ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ಚ*್ ಉಭಾರುನ್ ಮೊಜಾ 

ಅವಯಕ್ಕ್ ಆನಿ ಭಯ್ಲಿಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹುಡಯ್ತೊಲೊಂ. 

ವೀರಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಾಂತಾಕ್ ಮೊಜೆಂಚ್ ಬಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ 
ಪಳೆತಲೊಂ. ಲ | 

ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಬಾರೀಕ್ ಕಾವ್ದೆಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾರಿಪ್ 

ಕರುಂಕ* ಮ್ಲ g ಪರಿಂ ಧೊಸುಂಕ್ OA. 

ವೀರಾಚಾ ಘರ್ಕಾಂನಿ "'ಅಪಶಕುನ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಘಟನ್ ಪರತ್ 

ಉಜಾರ್ IRs ಗಾಯಕ್ ? 

~~~ ಸನಾರ್ಮ — 
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| 34 
| ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಹಿಂ ದೋನ್ ಫುಲಾಂ 

ಕೊಂಕ್ಕಿ ಕರಾವಳಿರ್ ಥರ: ವಳ್ ಬರ್ಬೊಂನಿ AAR C 

ದ್ ಬರವ್ಯ್ಯೂಂ ಸವೆಂ ಕ್ರಾಂಶಿಕ:ರಿ ಲೇಖಕ:ಂನಿ ಸಜಂವ್ಚೆಂ 

" ಕೊಂಕ್ಲಿ ಲೊಕಾನೊಗಾಳ್ ಹಪ್ಕ್ಯಾಳೆಂ Hs, 
ಊಂ 

G ಗ್ರ : oe 9 

fs, 

ವರ್ಸಾಕ* ORES: 

D. 28-00 ವಿದೇಶೀ ರು. 170-00 

X Meo ae 
ಜಾಣ್ವಾಯೆಭರಿತ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜಕ" ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ 

ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಾಳೊ, ವರ್ಸುಂ ದರ್ಯಾಂ ಪ್ರೇಮಾಳ 

Batons, Go 

ರುಲೊ' 
ವರ್ಸಾಕ್ ನರ್ಗಣಿ: 

10-00 ವಿದೇಶೀ ರು. 65-00 

ಪತ್ರಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ತಾ :- 

ನವ್ ಪ ಸಾಶನ್, 

ಸ್ಟ್ ಬೋಕ್ಸ್ ನಂ. 546, 

Wane; ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ 

orto 0-575 002. 
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